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EL SR. PRESIDENT:

Començam el plenari d’avui. El primer punt de l’ordre del
dia correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1920/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a seguretat al centre Es Pinaret.

Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 1920/18,
relativa a seguretat al centre Es Pinaret, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon dia
a tots i totes. El passat 19 de febrer es produí un motí en Es
Pinaret, dos menors van pujar a la teulada i agrediren els
vigilants llençant-los teules. Aquell mateix dia es va produir
una agressió contra un educador del centre. Tres dies després
va dimitir el director del centre, que ocupava el lloc des de
2015, quan l’anterior directora va haver de dimitir per la mort
d’un jove internat. Així mateix, el cap de manteniment ha estat
cessat per la consellera, i tot això en poc més d’una setmana.

Consellera, fa dos anys que li vaig demanar si considerava
que Es Pinaret era un centre segur i vostè no em va dir ni que
sí ni que no, però em va assegurar que feien feina perquè ho
fos, i sabem que hi fan feina i ho vàrem anar a veure, però
veiem que no és suficient. Després de tot el que ha passat
aquesta setmana, em veig amb l’obligació de tornar-li a
demanar si considera vostè que Es Pinaret és un centre segur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Des del principi
de la legislatura el tema d’Es Pinaret és present a la nostra
gestió per millorar-lo, vostè ja m’ho va demanar. 24
professionals més, s’han iniciat les obres d’ampliació d’Es
Pinaret per arreglar el problema de saturació, canvi del sistema
contra incendis a totes les llars, dotació del sistema contra
incendis a les llars que no en tenien, dotació contra incendis a
les zones comunes; hem fet amb materials ignífugs a matalassos
i llençols; es fan simulacions d’incendi, es fa la formació
d’emergència per als professionals, hi ha un pla de formació
tècnica per als professionals; s’ha inaugurat i s’ha restaura el
mòdul de separació de grup; s’ha instal·lat material
antivandàlic. Entre 2016 i 2018 s’ha ampliat 9.300 hores la
seguretat; s’ha iniciat el tancat de les teulades, i s’han
incrementat arran d’aquesta instal·lació a les teulades 12 hores

més de seguretat. S’ha millorat el sistema de vigilància
electrònica, i hi ha assessorament als treballadors de caràcter
psicològic.

Però el que no podem canviar, Sra. Sureda, és que els nins,
que no són nins, els joves que ens arriben són joves que tenen
un alt índex de violència. Si fa sis anys els delictes eren
d’utilització de força, ara el 63%, cada delicte va acompanyat
de violència, i el 42% dels joves que són a Es Pinaret tenen més
de 18 anys, aquest és el problema central que tenim a Es
Pinaret. No podem canviar els menors, podem canviar
l’estructura d’Es Pinaret, però els joves que ens entren no els
podem canviar, de moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, i li ho torn dir, cap
diputat d’aquest grup no negarà que no es faci feina per
millorar les condicions d’Es Pinaret, però pensam que els
resultats, i és vera que són nins o joves amb tendència a la
violència, però els resultats són insuficients quan veiem que en
una setmana han passat tots aquests fets.

L’empresa encarregada de la seguretat d’Es Pinaret i Es
Fusteret té un contracte per més o manco 1 milió d’euros, però
creiem que no es garanteix la seguretat dels menors ni el
benestar dels treballadors, perquè hi ha un continu de queixes.
No sabem si és suficient el personal que hi ha, almanco de
seguretat. Ens agradaria... pensam que s’ha de revisar aquest
tema, que s’estudiï la millor via per arreglar-lo, malgrat som
conscients que fa aquests tres anys que hi fan feina però
pensam que per ventura s’hauria de revisar una mica més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Sureda, li agraesc la comprensió. Hi estam...,
ara, el perfil dels joves que ens entren és molt complicat. El
director -contestant les tres preguntes que m’ha fet- el director
va ser nomenat el novembre de l’any 2016, perdoni, 2015, i va
dir que només volia estar dos anys, va ser una condició per a la
seva acceptació, per tant nosaltres l’hem cessat quan ell ha
volgut ser cessat, no hi ha hagut una dimissió, quan ha volgut
ser cessat nosaltres hem acceptat perquè el seu compromís era
de dos anys. 

I que dos al·lots pugin a la teulada d’Es Pinaret li dic que
això és més habitual del que a vostè li sembla, i efectivament,
totes les mesures de seguretat que li he dit han impedit que
aquests al·lots es fugassin, que és l’objectiu que tenim.
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Ara, insistesc, el perfil és un perfil que socialment hem de
pensar si el model que tenim de mesclar nins de 14 anys amb
joves de 24 és el millor, perquè això des de l’any 2000 està
instaurat i no hi ha un debat social ni polític per afrontar-ho.
Estan mesclats nins de 14 amb joves de 24...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

...i crec que això no és adequat.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1923/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels ATD i AD.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 1923/18,
relativa a regulació dels ATD i AD, que formula la diputada
Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, los puestos de trabajo
denominados Asesor Técnico Docente han sido asignados por
su conselleria de manera discrecional durante estos tres años
sin respetar los principios de mérito, capacidad y publicidad
por el Estatuto del empleado público. Además esta práctica es
más censurable aun, si cabe, puesto que una gran mayoría de
estos cientos de asesores realizan funciones administrativas
relacionadas con la docencia, unos puestos de trabajo que
deberían estar ocupados por funcionarios de servicios generales
de la CAIB, como usted mismo reconoció, unos funcionarios
a los que no sólo se les niegan estos puestos de trabajo sino que
además tienen que asumir cómo los asesores cobran el doble
que ellos por hacer el mismo trabajo.

Usted se comprometió, a instancias de Ciudadanos hace tres
años, a regularlo, por lo que confiando que a la tercera va la
vencida, por tercer año le volvemos a preguntar, conseller,
¿cómo piensa regular los puestos ATD para el curso 2018-
2019?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, bon dia, diputats, diputades. Sra. Olga
Ballester, gràcies per la seva pregunta. Nosaltres, quan ens
vàrem comprometre a regular el tema dels professors ATD no
ho vàrem fer només a instància de Ciudadanos, perquè
nosaltres teníem clar que era una qüestió que s’havia de
regular, per moltes qüestions. 

En primer lloc, cal dir que l’estructura de la Conselleria
d’Educació pateix, des que hi va haver les transferències, d’una
estabilitat; necessitam d’una forma clara dotar la conselleria
d’una estructura estable, professionalitzada i el més transparent
possible, i això de qualque manera és una tema que s’arrossega
jo diria que des que hi va haver les transferències d’educació.
Nosaltres com a conselleria d’Educació fem, juntament amb la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, un procés
d’estructuració administrativa de la Conselleria d’Educació;
des que hem entrat el nombre d’ATD ha baixat a 150, és la
vegada que hi ha manco ATD a la Conselleria d’Educació.

En segon lloc, estam negociant amb la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques que alguns
professionals ATD deixin de ser-ho i hi hagi personal CAIB,
perquè pensam que hi ha un marge significatiu, i la nostra idea
és que això acabi amb uns 100 ATD de que qualque manera
siguin membres o que formin part de la Conselleria d’Educació.
Però això és un procés progressiu, és evident que el procés de
dotar de personal CAIB a la Conselleria d’Educació és un
procés que necessita temps, recursos, etc., i estam una mica
amb aquesta qüestió.

I nosaltres vàrem treure una resolució el mes de febrer per
la qual a partir d’ara, a partir d’aquests moments, els nous ATD
sortiran a concurs de mèrit, el mes d’abril (...) un 30% d’ATD,
perquè també hem d’intentar que realment els serveis es puguin
dotar d’una forma adequada. És la primera vegada que això es
regula, és la primera vegada que es regula de forma transparent,
per mèrits, i això de qualque manera crec que és important que
es concreti.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, conseller. Mire, usted ha comentado que está
hablando con la consellera de Función Pública para ver si se
regulan estas plazas, y mire, sí, efectivamente, ustedes han
hecho la instrucción, por fin, la instrucción, y, efectivamente,
en el preámbulo de esta instrucción se puede leer que en la
Conselleria de Educación hay personal docente que desarrolla
funciones administrativas relacionadas con la docencia,
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personal docente que se tiene que regularizar con el fin de que
los lugares de trabajo que ocupan los ocupen funcionarios del
cuerpo de la administración de la CAIB. Pues bien, fíjese que
cuando vamos al artículo 1 de la instrucción, cuando empieza
la norma, el objeto de la norma, ustedes ponen: “Los puestos de
asesor docente se asignan a personal docente porque implican
desarrollar tareas administrativas y de asesoramiento”; es decir,
en el preámbulo dice que las tareas administrativas se tienen
que asignar a funcionarios de la CAIB, y cuando empieza la
norma ustedes dicen que los asesores docentes una de las
funciones es realizar tareas administrativas.

Mire, conseller, ustedes han tardado tres años en hacer una
instrucción para que los asesores docentes no realicen
funciones administrativas, porque es un fraude de ley, porque
son puestos que corresponden a servicios generales, y usted así
lo reconoció.

Por lo tanto, conseller, a mi me parece que ustedes están
haciendo una norma para regular lo que ya existe, ustedes están
haciendo una norma para regular este fraude de ley. Y, si no,
por favor conseller, ¿nos puede explicar el objeto de este punto
1 de su norma, que dice que sí que los asesores docentes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, s’ha acabat el temps. Moltes gràcies.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... pueden realizar tareas administrativas? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Ballester, vostès troben
ossos al lleu, vostès troben ossos al lleu. La Mesa sectorial, per
unanimitat, on hi ha tots els sindicats de l’ensenyament públic,
varen aprovar aquesta resolució. I aquesta resolució és una
primera passa per regular d’una forma clara i transparent els
temes dels docents. És així Sra. Ballester, és que a vostès tots
els sembla malament, vostès no confien en els directors, en les
FAPA, en els sindicats de la pública i de la concertada, vostès
no confien més que..., no ho sé, amb plis plas segurament, amb
el seu plis plas.

I per tant, des d’aquesta perspectiva és evident que nosaltres
estam en un procés de regularització, d’estabilització, de
professionalització realment de la Conselleria d’Educació. Amb
això estam i serà el que farà aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1925/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens
en el Pla de transports.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1925/18, relativa a
diàleg i consens en el Pla de transports que formula la diputada
Sra. Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un dels
elements diferenciadors entre el Partit Popular i el Partit
Socialista és el diàleg i el consens...

(Remor de veus)

..., si ets del Partit Popular no dialogues ni consensues,
imposes, en canvi, si ets del PSOE tot es fa amb diàleg i
consens. Davant aquesta realitat empírica, ens despista el que
succeeix amb el Pla de transports i la seva execució i, per això,
volem saber si el Govern considera que hi ha diàleg i consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el conseller Sr. Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. A hores d’ara, Sra. Cabrer,
encara no són capaços de diferenciar entre el Pla insular de
serveis de transport regular de viatgers i el Pla director sectorial
de mobilitat, li he explicat diverses vegades, però encara no ha
estat capaç vostè d’entendre la diferència. Com que no sé a
quins dels dos es refereix, perquè no ho ha aclarit, doncs li
explicaré la feina que hi hem fet a cada un.

En el primer, en el Pla insular de viatgers de transport a
l’illa de Mallorca, s’ha realitzat tota una feina de participació,
lligada a tres tallers oberts a tothom, que s’ha centrat un
d’aquests en la nova xarxa del TIB; l’altre, en com han de ser
les comunicacions amb els usuaris, i un tercer és la targeta
única de transport. Aquí hi han participat persones a títol
individual i també entitats, entre les quals les empreses
concessionàries de transport de Mallorca, l’Associació
d’Empreses de Transport Regular, la Federació Empresarial
Balear de Transports, l’EMT, Serveis Ferroviaris, l’Associació
Hotelera de Mallorca, la Plataforma d’usuaris i l’Associació
d’usuaris de tren, entre moltes altres. Per tant, hem fet una feina
al marge de les exposicions que pertocaven.

En relació al Pla director sectorial de mobilitat, que encara
a dia d’avui no hem presentat, però que hi fem feina a nivell de
participació, hem fet entrevistes amb els representants dels
ajuntaments de més de 20.000 habitants i amb els principals
agents públics i privats en matèria de mobilitat. A més a més,
hem fet cinc tallers de participació amb les entitats ciutadanes,
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amb els agents socials i empresarials, amb ciutadans també en
particular. I a més a més, entre els mesos d’abril i d’agost de
l’any passat vam fer una enquesta de quasi 5.000 residents i
1.700 turistes. Tot açò al marge del que serà el procés que com
a tal ja obliga... de participació.

Crec que fem, per tant, aquesta feina com pertoca i, de ver,
si ho comparam amb quan vostès governaven, hi ha una
diferència molt, però que molt grossa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Conseller, si hi ha un servei
públic amb un clar retrocés aquesta legislatura és el transport
públic. Tenim més problemes de mobilitat que mai, tenim més
saturació que mai, superam el milió de vehicles a les Illes
Balears. En tres anys no hi ha cap projecte en matèria
ferroviària o metropolitana que sigui alternatiu a les vies
saturades. I en transport terrestre Sr. Conseller, hem viscut
manifestacions històriques que han unit a tot el sector del taxi,
enfrontaments amb el transport regular i discrecional,
impugnacions judicials, tot està judicialitzat, autobusos que es
cremen, un Pla de transports imposat, que ni tan sols hi ha
hagut diàleg previ, i unes rutes amb l’aeroport amb 7 turistes
per a cada autobús.

Un clima gens positiu en un any transcendental per al
transport terrestre, perquè, com sabem des de fa anys, enguany,
abans de dia 1 de gener del 2019, han d’estar adjudicades tres
concessions úniques a Mallorca enlloc de les vint. I aquest
clima, aquest consens amb unes licitacions que encara no han
sortit, quan estava previst en el Pla de transport que sortissin el
mes de desembre, perquè necessiten temps les concessionàries
per subrogar-se en el personal, per comprar ni més ni manco
que 140 autobusos nous, dels quals 19 han de ser elèctrics, els
altres poden ser diesel, però 19 elèctrics, quan no hi ha cap aval
tècnic, no hi ha hagut consens i, a més, no hi ha cap experiència
europea de transport interurbà amb vehicle elèctric.

Tampoc no s’entén que el Pla de transports preveia els
híbrids i ara han de ser elèctrics. Tampoc no s’entén que l’EMT
compri 95 autobusos amb gas natural. Això és una
descoordinació i vostè sap que tot el transport, tot el sector i la
federació estan molt preocupats i estan molt desorientats.

Per això, li dic, Sr. Conseller, que ens fa por aquesta
experiència que va amb molt de retard, que ens hi jugam molt,
que amb deu mesos no dóna temps per fer tota aquesta tasca. I
en aquest sentit li he de dir que, precisament, el que no hi ha
hagut és ni diàleg, ni consens, amb un sector de la federació en
el moment més important perquè hi hagués aquest
comportament per part de la seva conselleria. Només hi ha
impugnacions, mobilitzacions, no tenen cap notícia, surten les
coses d’una manera, una altra, primer elèctric, no sé què...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

En definitiva, Sr. Conseller, si vostè a això li diu diàleg,
crec que va molt equivocat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el conseller.

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

Sembla que sí que fem coses, no Sra. Cabrer? D’acord, està
bé, fem passes cap endavant. Dia 1 de gener del 2019, vostè
mateixa ho reconeix, fem camí.

A partir d’ara parlarem del que suposa aquesta idea de
participació o de diàleg. Hi va haver diàleg quan es va decidir
suprimir el tren fins Artà? Quina participació hi va haver en
aquell moment? El van destrossar...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hi va haver diàleg en el moment que van decidir que
retiraven línies de bus i freqüències i perdien 600.000
passatgers, n’hi va haver cap de diàleg? No. Hi va haver diàleg
quan es va decidir que el metro aniria cap els polígons i cap a
la UIB, si ni tan sols estava recollit en el Pla director sectorial
de transports? Hi va haver diàleg en aquell moment, Sra.
Cabrer? Tampoc. Hi va haver diàleg amb les autopistes
d’Eivissa? Tota l’illa alçada en armes i quin diàleg va fer vostè,
Sra. Cabrer, quan hi era? Cap ni un!

Per tant, aquí ara lliçons en aquesta direcció poques! Fem
feina com pertoca, li ho he exposat, tallers de participació,
empreses, ciutadans,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... entitats que hi participen. Per tant, crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, s’ha acabat el temps.

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

... que fem passes en aquest sentit. Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1926/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb la
fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als
consells insulars.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 1926/18, relativa a
diàleg i consens amb la fórmula de càlcul per a la liquidació de
bestretes als consells insulars, que formula el diputat Sr. Antoni
Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
I perquè el Sr. Martí estigui tranquil, avui fem la pregunta de
les bestretes, i li demanam a la consellera a veure si considera
ella si hi ha hagut diàleg i consens en arribar a un acord amb la
fórmula de càlcul per a la liquidació de les bestretes. Aquesta
és una pregunta que fem perquè consideram, des del nostre
punt de vista i segons les declaracions que hi ha hagut de
determinats consells, que no hi ha hagut aquest diàleg ni aquest
consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Camps, veig
que avui s’ha decidit a fer la pregunta, ha trobat el consens amb
vostè mateix avui.

El primer que li diré de les bestretes, perquè convé recordar
les dades que crec que s’obliden, a les dues passades
legislatures es varen concedir bestretes a compte del sistema
definitiu dels consells insulars, 183 milions i en cap moment no
es va pressupostar cap milió d’aquests, es varen pagar 39
milions i cap de pressupostat.

La Llei 3/2014, la de finançament definitiu dels consells
insulars, que, per cert, es va aprovar en solitari per part del
Partit Popular, això vol dir sense diàleg ni consens, s’havia de
solucionar aquest tema, era el moment de solucionar aquest
tema i el Partit Popular en aquell moment va mirar cap un altra
banda, o el Govern d’aquell moment va mirar cap una altra
banda, no va solucionar el problema, no va pressupostar, no va
preveure, no va adoptar cap metodologia, ni cap forma de
liquidació, ni de pagament, ni cap calendari de pagament. En
definitiva, no va afrontar el problema.

Què ha fet aquest Govern? A la Conferència de pre..., des
del minut u estam treballant en cercar una metodologia i una
forma de liquidació, com moltes vegades li he contestat en
diferents preguntes i a la Conferència de Presidents, de dia 13
de desembre de 2017, es va acordar amb tots els presidents dels
consells insulars que la forma de liquidar..., que la Conselleria
d’Hisenda regularitzaria la forma de liquidar aquestes bestretes
i adoptaria dins el primer trimestre d’enguany un protocol amb
el calendari dels saldos resultants d’aquesta liquidació.

Li record també que en el pressupost del 2017 hi va haver
una esmena per solucionar i afrontar aquest problema que el
Partit Popular va votar en contra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, a mi em
sembla que vostè ha estat dos anys i mig enganyant aquesta
cambra i enganyant tots els ciutadans. Miri, li llegiré el que
vostè va dir dia 2 de maig de 2017, Diari de Sessions, deia:
“Aquest govern està compromès amb la liquidació de les
bestretes als consells insulars i ja ha fet arribar una primera
liquidació als consells insulars, que ara els consells insulars
estan estudiant i estam analitzant mútuament les dues
administracions”. Açò vostè ho deia dia 2 de maig de 2017, sap
quan va rebre el Consell Insular de Menorca la primera
proposta de liquidació? Vostè va dir que dia 2 de maig ja tenien
una proposta de liquidació, sap quan la va rebre el Consell
Insular de Menorca? Dia 22 de desembre de 2017, vuit mesos
després que vostè digués que ja la tenien. Sra. Consellera, açò
és el diàleg i el consens que vostè diu.

Però, el més greu és que la proposta que vostè va fer arribar
al Consell Insular de Menorca, dia 22 de desembre, no estava
ni consensuada ni estava dialogada, ni res de res, és més, els
responsables del Consell van quedar sorpresos, van quedar
decebuts i van quedar molt enfadats precisament per aquesta
proposta, no només per la proposta en si, sinó per les formes
que varen ser utilitzades pel Govern. Però, és més, de la
liquidació es desprenia que el Consell Insular de Menorca no
només no havia de percebre cap bestreta pendent, sinó que
havia de tornar 8,5 milions d’euros que ja havia rebut, la qual
cosa és un despropòsit total. 

Jo crec que avui ho hem de deixar molt clar perquè hi ha
hagut males interpretacions d’alguns portaveus de l’esquerra,
la Llei de finançament dels consells insulars no diu aumon quin
mètode de càlcul, i vostè ho acaba de confirmar ara, s’havia
d’aplicar per liquidar aquestes bestretes, no ho dic jo, no ho diu
la consellera, ho diu també Cristina Gómez, consellera de
Podemos al Consell Insular de Menorca, que va enviar un
informe a la seva conselleria, ho diu un informe d’Intervenció
també del Consell Insular de Menorca, la Llei de finançament
del consells insulars no diu res sobre quina fórmula s’ha de fer.
La fórmula que vostè ha aplicat és la seva fórmula, és la seva
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pròpia fórmula, una fórmula que vol llevar 8,5 milions d’euros
al Consell Insular de Menorca.

En definitiva, Sra. Cladera, moltes mentides, falses
expectatives...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... diàleg inexistent...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... manca de consens i un govern...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, vostè fa molt de renou
amb aquest tema, però el primer que li he de dir és el que li he
dit abans, no varen ser capaços vostès de solucionar
absolutament res d’aquest problema ni encarar-lo en cap
moment. Aquest govern sí que encara el problema i li cerca una
solució des del primer dia. 

La liquidació s’ha enviat als consells insulars des del
moment que hi ha un acord amb els consells insulars, amb el
president, com li he contat a la Conferència de Presidents, a
partir que s’estableix que la Conselleria d’Hisenda regularitzarà
la situació de les bestretes. A  partir d’aquest moment s’envia
formalment la liquidació als consells insulars, com vostè molt
bé coneix. A partir d’aquí els consells insulars poden fer
al·legacions i a partir d’aquí es pot treballar un acord polític en
cada cas, perquè precisament s’estableixen unes comissions
bilaterals amb cada consell insular per establir un protocol per
liquidar aquests saldos i un calendari de pagament. 

He de dir que amb el Consell de Mallorca i amb el Consell
d’Eivissa el protocol, l’acord i el protocol està molt avançat, i
en el cas del Consell de Menorca és més complicat, però qui
hauria de donar explicacions crec que són vostès, el Partit
Popular que va aprovar la Llei de finançament dels consell
insulars l’any 2014. Aquestes bestretes o aquesta liquidació i
aquests saldos que resulten vénen, deriven de la Llei de
finançament del consells insulars...

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies. 

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

... que vostès varen aprovar. Per tant, qui hauria de donar
explicacions del que està...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 1927/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en
l’ampliació del parc de S’Albufera.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 1927/18, relativa
a diàleg i consens en l’ampliació del Parc de s’Albufera, que
formula el diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Bon dia,
Sr. Conseller. Des de l’inici d’aquesta legislatura les paraules
diàleg i consens no han deixat de sentir-se en aquesta cambra
i de veure’s en els mitjans de comunicació sovint, sovint. Però
em sembla que la diferència d’aplicar les paraules diàleg i
consens a simplement anomenar-les per a vostès hi ha un
abisme, li posaré un exemple d’aquest abisme que crec que de
cada vegada torna més gran. 

Ahir vaig parlar amb el batle de Campos perquè m’explicàs
el diàleg i el consens al qual va arribar a l’hora de fer el Parc
Natural d’Es Salobrar de Campos, d’Es Trenc-Salobrar de
Campos, i em va contar que de diàleg n'hi havia hagut molt, a
senallades de diàleg, però de consens... el consens es va perdre
pel camí, de catorze esmenes que li varen presentar no en varen
acceptar cap ni una.

Vostè, Sr. Conseller, s’adona de la feina que du a la gent
poder avançar els doblers per comprar un tros de terra, una
quarterada o mitja quarterada, perquè hi gaudeixen, en lloc de
tenir altres hobbies com perquè després vengui vostè i, sense
mirar prim, faci una taca sobre un planell i dibuixi i digui ara
això parc natural, ZEPA o una altra protecció que em figuri,
que tengui ganes, sap com afecta a la gent? 

Sr. Conseller, li deman, si tots els sectors afectats a l’hora
de dur a terme l’ampliació del Parc Natural de S’Albufera,
administracions, propietaris, caçadors, altres grups de persones
li diuen que no estan d’acord amb l’ampliació, vostè fent ús del
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diàleg i del consens tornarà enrere en voler ampliar el Parc
Natural de S’Albufera de Mallorca?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, Campos, sí,
vàrem dur una llei aquí, la vàrem aprovar, vàrem parlar amb el
batle de Campos, li vaig haver d’explicar, per cert, que havíem
fet un pla de gestió del LIC d’Es Salobrar de Campos que ell
desconeixia, un batle del seu partit va venir al meu despatx i li
vaig explicar jo. Les instruccions sobre els “xiringuitos” vaig
haver d’explicar-les-hi jo, firmada per aquell senyor. Per tant,
crec que el diàleg que vostès demanen no el practiquen.

Però em demana per S’Albufera, li diré que diàleg molt,
però consens diferent al de vostès, perquè vostès consensos els
feien amb els que volien construir un camp de golf il·legal, un
camp de golf que els judicis, que els jutges han dit que tenia
una mala llicència. Aquest era el seu consens. El nostre consens
és amb aquella gent que vol protegir S’Albufera, és amb
aquella gent que demana l’ampliació des del 2003, des del
2003 Ramsar, la Unió Internacional de Conservació, els
ecologistes, els moviments socials han demanat la protecció de
S’Albufera, vostès no es preocupen de S’Albufera. 

Evidentment que hem generat consens, hem generat consens
per saber quins són els reptes i els reptes per afrontar-los
necessiten l’ampliació, i per això iniciam aquest PORN.
Milloram la depuradora de Sa Pobla recuperant el solar;
milloram inversions a Muro; demanam la depuradora de Can
Picafort; lluitam contra les invasores. Això és consens que ens
han marcat els científics i això és el que volem per conservar
s’Albufera.

Vostès allà on nosaltres hi veiem un parc natural hi veien un
camp de golf.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Per costum, Sr. Conseller, no m’ha
contestat, no m’ha contestat i vostè la seva responsabilitat com
a conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
balear és defensar els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears, no Ramsar ni aquestes coses que s’han perdut per allà
dalt, i el diàleg l’ha de tenir amb les persones que es veuen
afectades cada dia a l’hora que vostè ampliï un parc natural.

Sr. Conseller, no contesta les preguntes que li demanen i ara
tenc un acudit, estic convençut que si el seu company el
conseller d’Educació li digués: Sr. Conseller, dos i dos quants
són? Vostè contestaria Cristóbal Colón descubrió América. No
li deman el que em contesta, li deman: si els caçadors, les
administracions, els propietaris, quan vostè dialogui amb ells,
li diuen que no volen parc natural i li fan al·legacions perquè
no sigui aquesta ampliació, acceptarà aquestes al·legacions?
Però vostè, Sr. Conseller, no està acostumat al diàleg i molt
manco al consens.

Sap què n'opín, juntament amb altre gent, Sr. Conseller?
Que les seves paraules al llarg d’aquests tres anys de diàleg i
consens les podríem equiparar a una dita d’aquesta cultura
mallorquina profunda que li diria que ha estat ben igual, aquest
diàleg i consens ha estat ben igual que aquell que diu: és ben
igual que rentar el cap a l’ase.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Vidal, la seva falta de respecte a qualsevol procediment
administratiu ja la coneixem, vostès no hi creuen en els
procediments d’al·legacions, d’informació pública, de
participació i, com que vostès no canviaven res, esperen que
nosaltres facem el mateix.

És clar que sí que escoltam, a Es Trenc vàrem recollir
al·legacions que ens varen fer, i és clar que vàrem escoltar.
Però vostès també... parlem dels seus consensos i del seu
diàleg, en aquesta cambra, per unanimitat consens, consens i
diàleg, aprovam una llei, no a les prospeccions, la duem a
Madrid i després canvien d’opinió. En aquest parlament,
consens i diàleg, arribam a un acord, no a les prospeccions,
ampliació del Parc Natural de Cabrera i després corren com a
bojos a Madrid a dir que no, aquest és el seu consens i el seu
diàleg. Consens i diàleg, vostès varen ser els que varen
acomiadar quaranta persones que ens va costar més el seu
acomiadament que la conservació d’aquell espai natural.
Consens i diàleg va ser quan vostès retallaren el Parc de
Llevant, Cala d’Hort i retallaren S’Albufera.

Diàleg i consens, evidentment que nosaltres dins aquest
procediment farem diàleg i consens. El que han de fer vostès és
deixar de dir mentides i d’encendre la gent amb falsedats, dins
l’ampliació del parc es podrà caçar, es podrà potenciar
l’agricultura. No digui falsedats.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1928/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Mercadal i Camps, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en
la proposta de declaració de nova ZEPA.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 1928/18, relativa a
diàleg i consens en la proposta de declaració de nova ZEPA,
que formula la diputada Sra. Margalida Mercadal i Camps, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. “Ja no podem
més”, és l’eslògan que va emprar la Plataforma en defensa del
món rural, formada per agricultors, propietaris i caçadors
d’entre altres durant la manifestació del passat mes de setembre
que va acabar davant del Consolat.

D’aquella manifestació els col·lectius afectats esperaven
que almenys per part del Govern hi hagués algun tipus
d’apropament per tal d’arribar a aquest consens. 

Per tant, conseller, considera que hi hagut diàleg i consens
respecte de la proposta de declaració de noves zones ZEPA?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Mercadal. Evidentment que hi ha consens i
diàleg, tots entenem que Xarxa Natura és una de les apostes
més importants per a la conservació a nivell europeu, tots
entenem que l’agricultura ens conserva el territori i el nostre
paisatge, amb això estam d’acord.

I diàleg, sí que n’hi ha hagut. Record haver estat a
moviments socials que en la seva legislatura mai no els van
rebre. En aquesta legislatura, tenguin l’opinió que tenguin, els
rebem. Hem parlat amb totes les entitats que conformaven
aquella plataforma i li recordaré que no hi havia cap sindicat
agrari, que hi havia col·lectius, que em sap greu, que no hi
podem arribar a consensos, com els taurins, perquè hi ha una
norma aprovada en aquest parlament que vostès han dut al
Constitucional, però evidentment diàleg i consens per protegir.

Però el que fan vostès, com dic, és dificultar aquest diàleg
i aquest consens perquè han dit falsedats, falsedats molt grans. 

Evidentment és difícil per a una persona que li diguin que
li robarem les terres, que li diguin que no podrà practicar
l’agricultura, que li diguin que no podrà caçar, que li diguin ni
poc... li diguin la barbaritat que el fotrem fora de casa seva.

Com vol que dialoguem i puguem arribar a consensos amb
aquesta gent que vostès enganen vilment? Que vostès estan
tornant, han recuperat el seu anticatalà, han recuperat el seu
antiparc, antiprotecció, tot el que els soni a conservació els fa
repulsió, com diríem.

Però tranquils, amb ells hem dialogat, els ho hem explicat,
hem arribat a acords, de les deu reunions o més reunions que
hem fet des de la presidenta al conseller als directors generals
als caps de serveis, tots per explicar les mentides que vostès
digueren. D’aquest fruit d’aquestes converses està clar que
l’activitat agrària hi ha consens que no es veurà mai afectada
per la ZEPA, perquè si parlam d’activitat agrària hi ha consens,
quan parlam d’altres coses és quan no tenim consens. Quan
parlam que farem un pla de gestió per protegir l’activitat
agrària, per potenciar-la, perquè pugui rebre més fons
europeus, hi ha consens; quan parlam d’especulació,
evidentment no.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Imposició, açò és la seva paraula
estrella. Sr. Conseller, vostè amb les seves propostes demostra
clarament dues coses: primera, que no sap gestionar, i segona,
que no creu en els sectors. Si sabés gestionar ja s’hagués
encarregat vostè de reunir-se amb els sectors afectats
directament -directament-, perquè gestionar també implica
arribar a consensos, no imposar.

Els seus desaires cap els sectors que no són
mediambientalistes són ben coneguts, tenim l’exemple del Parc
Natura d’Es Trenc o ara mateix amb el sector nàutic.

Vostè, com a màxim responsable, mai no dóna cara davant
dels sectors, sempre amagat, sempre amagat, sempre darrere la
taula, mai no és al capdavant i mai no posa... o sigui, mai no
dóna la cara davant el sector, sempre amb terceres persones,
posant excuses que no pot venir a la reunió perquè sempre té un
acte.

I és clar, vostè ho fa perquè sap que quan s’hagin declarat
les zones ZEPA no deixaran fer canvis de cultius per exemple
o es retardaran les tramitacions perquè els agricultors, caçadors,
propietaris o ramaders hauran de demanar alguns permisos
especials.

Açò sap què significarà? Més abandonament de les finques
rurals i, per tant, deteriorament del típic paisatge que tenim a
les Illes. En el cas de Maria de la Salut afecta unes 1.200
quarterades que en l’actualitat són bones terres de cultius de
cereals.

Sr. Conseller, ja la setmana passada li vaig dir que prohibir
no és gestionar, gestionar és fer les gestions necessàries per
aconseguir resoldre un problema o arribar al consens, no
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imposar, però a vostè no li importa perquè no hi creu i tampoc
no creu en el consens.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Clar exemple del per què és difícil arribar a consens.
Després de la quantitat de barbaritats que acaba de dir, és
difícil explicar a una persona que això és una mentida, t’has
d’asseure amb ella i li has de dir: tranquil, tot el que acaba de
dir aquesta senyora és fals. Vostè a la ZEPA hi podrà sembrar,
és més, volem que sembrin, perquè per això protegim aquesta
zona, perquè el seu treball, fruit del seu esforç, això té uns
valors naturals. Aquesta és la diferència, és clar.

I jo li diré, evidentment que jo no puc ser per tot. Sap què
passa? A diferència d’altres èpoques, en què el conseller
s’avergonyia de segons quins directors generals, jo puc enviar
el meus directors generals tot sols on vulguin...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., la paraula del meu director general és paraula meva.

Nosaltres fem feina per protegir...

(Remor de veus)

..., sí, per defensar el nostre territori, sí, per defensar la mar.

El Sr. Company també ho va intentar fer un decret de
posidònia en el seu moment, i no li va anar bé. A Campos, el
Sr. Batle, l’altre dia dinàvem junts, i hem parlat mil vegades i
hem fet feina plegats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller,...

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

... en l’activitat ramadera té una excepció a posta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

La diferència entre nosaltres i vostès és que volem protegir
i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 1929/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
preventives.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1929/18, relativa a
mesures preventives, que formula el diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la semana pasada se
dieron a conocer datos sobre las capturas de serpientes en las
Pitiusas. Los ofidios campan a sus anchas desde hace décadas
dañando la biodiversidad en Ibiza y Formentera, no sólo
afectan a sargantanas y dragones, sino también a liebres y
conejos. Las aves, al mismo tiempo, se ven damnificadas
también al peligrar los huevos en los nidos.

Es cierto que en esta legislatura se ha avanzado mucho en
la captura proactiva de serpientes por el método de instalación
de trampas. Según los datos de la conselleria se podrían  haber
capturado la cifra de 2.000 ejemplares en los siete meses que
dura la campaña de actividad de las serpientes.

Responsables de su conselleria han afirmado que se ve
cerca la posible erradicación de las serpientes en Formentera,
lo cual celebramos.

Sin embargo, las expectativas de extinción para la isla de
Ibiza son bastante menos optimistas. Estas expectativas son
rebajadas a esperar conseguir disminuir la población de ofidios,
de serpientes.

Convendrá conmigo en que la diferencia es bastante
considerable y por eso urge la adopción de medidas
preventivas. Hay que atajar de raíz el problema porque es ahí,
en las raíces donde viven alojados los ofidios a modo de
polizones, en las raíces de los árboles más grandes que entran
por los puertos.

Poco eficientes seremos si dejamos que siga entrando esta
especie exótica invasora. Debe cuanto antes regular un tipo de
cuarentena para el control de entrada en puerto de árboles
susceptibles de alojar huevos de ofidios y serpientes.

Por eso le preguntamos: quines mesures pensa prendre el
Govern de les Illes Balears per evitar l’entrada de serps a
l’illa d’Eivissa i, el més important, quan? Sr. Conseller.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801929


6308 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 112 / 27 de febrer de 2018 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Perdó, perquè m’han fet una broma ara... amb diàleg i
consens amb les serps serà difícil fer-ho.

(Rialles i remor de veus)

Però amb diàleg i consens amb totes les administracions,
amb els consells, amb els caçadors, amb l’administració
aconseguim que la tècnica de captura sigui eficaç. No s’havia
fet res, des del 2004 en què es detecten les primeres serps no
s’havia fet res. A petició del Consell de Formentera, a petició
del Consell d’Eivissa començam a actuar. Ara tenim la prova
que el mètode és eficaç, que tenim captures, cada vegada
capturam més serps, cada vegada obrim la possibilitat
d’eradicació.

A Formentera amb un horitzó temporal breu, creiem que és
possible, i avançam. I a Eivissa no hem de renunciar, les dades
d’aquesta darrera temporada quasi 2.500 entre tots plegats, fa
possible un horitzó d’eradicació, per tant, hem d’avançar cap
allà.

Com bé deia vostè, som capaços ara de controlar, som
capaços de capturar, però hem d’enfocar el problema a l’arrel,
com deia, a l’entrada. I en aquesta línia fem feina, de la mà del
Ministeri d’Agricultura estatal. El maig passat ens vàrem reunir
a l’illa d’Eivissa, amb ells preparàrem dues línies de treball:
una de gestió, què fem amb els viveristes, les espècies que
entren controlades pels vivers estan controlades i tenen trampes
de serps que impedeixen que després s’escampin; per tant, una
gestió, i un agraïment a tots els viveristes d’Eivissa que
col·laboren amb nosaltres. I una altra, que és la part normativa,
la part que hem de dir que ha estat més complexa, lluitar contra
el lliure comerç, contra l’entrada indiscriminada d’aquestes
espècies incontrolades dins els nostres sistemes insulars més
delicats.

I per això hem fet feina des de la normativa amb Canàries,
Illes Balears i Canàries, consens; Galícia s’ha apuntat també
perquè tenen un problema a les Illes Cíes, i entre tots hem
elaborat un document per al ministeri.

El procediment ha estat molt més lent del que esperàvem,
però el proper març puc anunciar avui, com a bona notícia, que
el Comitè de flora i fauna estatal afrontarà la revisió d’aquest
document i la seva aprovació inicial, i ens han donat un
calendari del ministeri que en aquest primer trimestre estarà
aprovada l’estratègia espanyola per evitar que els ofidis entrin
als sistemes insulars. Per tant, una normativa estatal que ens
empararà per fer les actuacions de control a ports i a aeroports,
on es pot produir la seva entrada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. Conseller, pero ya tiene la herramienta legal,
el Decreto 630/2013, en su artículo 9, dice que si se constata
amenaza grave de una especie exótica invasora tiene usted
competencias, las comunidades autónomas, para que se
apliquen las medidas necesarias para el control y posible
erradicación de la especie invasora.

Utilice esas herramientas y ponga en cuarentena los árboles
que alojan esas especies invasoras.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Morrás, li puc assegurar que utilitzarem tots els
instruments legals; els aeroports i els ports encara no estan sota
les nostres competències, esper que en un futur sí, i pugui
actuar d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1930/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dones
maltractes a Eivissa.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 1930/18, relativa
a dones maltractades a Eivissa, que formula el diputat Sr.
Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Balears
continua essent la comunitat amb més víctimes de violència de
gènere a tot l’Estat espanyol, titular que ens ha de preocupar i
al qual hem de donar solució. Però abans de res des del nostre
grup parlamentari volem donar el nostre suport a la nostra
companya Nina Parrón, directora d’Igualtat del consell insular,
davant la fiança civil de 30.000 imposada per denunciar la
violència masclista, basta ja!

A principi del mes de desembre, des d’un sindicat de la
Policia Nacional d’Eivissa, es denunciava la falta d’efectius per
protegir les dones maltractades a Eivissa. L’origen d’aquest
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problema sorgeix amb la creació de les unitats de família i dona
el 2014; aquesta unitat va suposar la integració de les antigues
àrees amb competències en violència de gènere, domèstica i
sexual, els serveis d’atenció a la família i les unitats de
prevenció, assistència i protecció, i això ha provocat que, com
a conseqüència, disminueixin no solament els agents dedicats
a la protecció de les víctimes, sinó també els de l’àrea de
recerca. 

Actualment hi ha quatre agents de la Policia Nacional de la
comissaria d’Eivissa pertanyents a la aquesta unitat de família
i dona cobrint diàriament la protecció de les víctimes de
violència de gènere a la nostra illa, però una d’elles treballa
només a mitja jornada. Des de Podem entenem que la falta
d’efectius afecta al tracte personalitzat que aquestes dones
necessitarien. Cada policia nacional de l’àrea de protecció té
assignat un nombre determinat de dones maltractades, la qual
cosa, si aquesta xifra és molt alta, dificulta la seva labor perquè
com a conseqüència repercuteix directament en la seguretat de
l’afectada. Davant d’aquests fets na Rosa Cursach, presidenta...
directora, perdó, de l’Institut Balear de la Dona, també es va
manifestar sobre aquesta necessitat d’efectius. D’altra banda,
la Sra. Salom va respondre que la protecció de les víctimes de
la violència de gènere és una prioritat, no tan sols per l’elevat
nombre de denúncies a Balears, sinó per la transcendència
personal en cada un dels casos. 

Davant d’aquests fets, com valora el Govern de les Illes
Balears la falta de celeritat per part de la Delegació del Govern
davant la falta d’efectius per protegir les dones maltractades a
Eivissa?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
com vostè molt bé ha explicat han estat els mateixos policies de
la comissaria d’Eivissa, i un sindicat concret de policies, que
han denunciat aquesta manca de mitjans i d’efectius a les
unitats de protecció de les víctimes de violència masclista a
l’illa d’Eivissa, a més aportant dades i assegurant que es troben
a un 20% de la seva capacitat, el que pot posar en risc les
víctimes i a més no donar compliment en la seva totalitat a les
ordres judicials de protecció. A més també han assenyalat quins
són els motius principals d’aquestes mancances, com vostè
deia, que des de l’any 2014 els agents que abans es dedicaven
exclusivament a la protecció de víctimes de violència masclista
ara també es destinen o es comparteixen amb altres unitats. 

I per aquest motiu des del Govern, davant la denúncia feta
pel sindicat policial a l’illa d’Eivissa, la directora de l’IB Dona,
la Sra. Cursach, davant aquesta preocupació va remetre una
carta tant a la delegada del Govern aquí a les Illes Balears com
a la delegada del Govern de violència de gènere a Madrid en
què mostrava aquesta preocupació. La delegada de violència de

gènere a Madrid ens va contestar immediatament que es posava
en mans del Ministeri de l’Interior, però a dia d’avui seguim
mostrant la mateixa preocupació davant la mancança d’efectius
que entenem que hi ha a l’illa d’Eivissa, i en general a les Illes,
per donar una resposta satisfactòria a la protecció de les dones
víctimes de violència de gènere. La resposta que vàrem rebre
de la delegada del Govern ara fa uns dies tampoc no ens satisfà
plenament, donat que se’ns ha dit que s’està treballant en
l’incorporació de nous efectius.

Per tant des del Govern el que feim és reclamar a l’Estat
que s’ampliïn el més aviat possible aquests efectius i agents
policials per a la protecció de dones víctimes de violència de
gènere.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera. Sabem perfectament que des del Govern s’està fent,
o almenys des de l’àmbit autonòmic. És obvi que des de
Madrid no escolten les demandes per part de les Illes, i sobretot
una qüestió no només dels agents de policia, sinó que també
demanem que des de totes les administracions -policies, fiscals,
jutges, advocats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... assistents socials i psicòlegs-...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... treballin per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra): 

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Només vull
afegir al que li he dit abans que efectivament seguim
reivindicant que hi hagi més efectius en aquest cas a la
comissaria de policia d’Eivissa. També, però, volem aprofitar
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i agrair la feina i a més la sensibilitat que ha mostrat el nou
comissari de policia a l’illa d’Eivissa, el Sr. Hernández, i
moltes vegades malauradament la bona voluntat i la feina
d’aquestes forces i cossos de seguretat supleixen la mancança
d’efectius, però aquest no ha de ser el camí i a la Conferència
de Presidents d’ara fa un any el Sr. Rajoy es va comprometre
a firmar un pacte contra la violència de gènere que a dia d’avui
encara s’espera, entre altres coses per manca de pressupost.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 1932/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a licitació de la revisió del
planejament infringint la Llei d’urbanisme.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 1932/18, relativa
a licitació de la revisió del planejament infringint la Llei
d’urbanisme, que formula la diputada Sra. Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats, molt bon
dia. Dia 1 de gener d’aquest any va entrar en vigor la Llei
d’urbanisme promoguda per aquest govern i que conté, entre la
seva regulació més innovadora, un nou sistema de planejament,
que canvia per distingir ara un model de doble pla, el Pla
general i el Pla d’ordenació detallada, al qual ja ens hem referit
en diverses ocasions en aquest mateix plenari. Era un sistema
que vostès han defensat amb vehemència durant la tramitació
de la llei i que havia d’acabar amb tots els problemes endèmics
de l’urbanisme d’aquestes illes i d’aquestes llarguíssimes
tramitacions que no s’acabaven mai.

19 dies després d’entrar en vigor la Llei d’urbanisme vostès
mateixos varen aprovar el Decret llei 1/2018, que bàsicament
acabava no ja amb aquest sistema sinó amb tot el sistema quan
es tractava d’implantar equipaments de caràcter sanitari,
educatiu i social. Evidentment vostès mateixos no creien en
aquest nou model que havia establert la Llei d’urbanisme
perquè no feien comptes aplicar-lo, precisament per fer via per
implantar aquest tipus d’equipaments. 

I ara ens trobam que dia 20 de febrer l’Ajuntament de
Palma, l’ajuntament més important i probablement aquell que
tengui l’instrument de planejament més important, ha licitat el
servei de revisió del seu pla general obviant totalment i
absolutament la Llei d’urbanisme; ha licitat uns plecs que es
fonamenten i es basen en la LOUS i no en la Llei d’urbanisme.

M’agradaria saber, Sr. Conseller, què n’opina, d’això, i
sobretot què fa comptes fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Perelló, dues qüestions.
La primera, les competències urbanístiques de l’Ajuntament de
Palma crec que no són d’aquest govern, i tampoc no és
competència d’aquest govern la facultat de tirar endavant uns
plecs de condicions per fer una contractació d’un equip extern
perquè faci determinades feines. Per tant, s’equivoca de lloc a
l’hora de plantejar aquest debat.

La segona, en qualsevol cas, vostè sap perfectament que
aquests plecs de condicions no només fan referència a la
LOUS, que hi ha algunes qüestions que fan referència a la
LOUS, efectivament, perquè es varen elaborar abans de la seva
aprovació, sinó que fan referència també a la normativa que és
tot... el treball s’ha de redactar sempre d’acord amb el marc
legal vigent.

Què vol dir açò de redactar-se d’acord amb el marc legal
vigent? Idò, senzillament, que s’haurà de tenir en compte tota
aquella normativa que es troba en vigor, no només en el
moment que s’aproven, sinó que entren..., que després a futur
també s’acabin aprovant.

La Llei d’urbanisme és la que regirà la redacció d’aquesta
feina, com també ho farà la Llei d’habitatge que a dia d’avui
encara no està aprovada, i açò vostè ho hauria de saber.

Per tant, hi ha un any llarg de feina per part de l’Ajuntament
de Palma, redactarà... aquest equip redactor farà aquesta feina
i la farà d’acord amb la normativa legal vigent, que és la Llei
d’urbanisme i les lleis noves que s’acabin aprovant al llarg
d’aquest any.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment, el fòrum més
adequat per parlar d’aquest tema seria l’Ajuntament de Palma
que és qui licita aquest contracte, però evidentment volia sentir
per part del Govern que ha promogut i ha aprovat una llei, una
defensa més acurada de la mateixa llei que va dur aquí i va
aprovar. És una llàstima que no sigui així.

Respecte de la segona qüestió, sé perfectament com van
aquests temes, qui no ho sap és vostè, Sr. Conseller. L’objecte
del contracte queda perfectament delimitat en el que ha publicat
l’ajuntament i són els plecs, en particular el de prescripcions
tècniques, els que delimiten l’objecte i al qual s’hauran de
subjectar els licitadors, quan presentin les seves ofertes.
Aquests plecs de prescripcions tècniques es refereixen
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únicament i exclusivament al Pla general, a les determinacions
que establia la Llei d’ordenació, la LOUS, respecte del Pla
general. No parlen en cap moment d’un pla general i d’un pla
d’ordenació detallada i això és el que marcarà la licitació.

És vera que es parla en els plecs de la normativa vigent,
però no és, evidentment, la que conforma tot l’objecte del
contracte.

Aquesta licitació està abocada a la nul·litat més absoluta i
és increïble que vostè, Sr. Conseller, no sàpiga fer una defensa
a ultrança de la llei que vostè mateix ha promogut. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Açò és una assistència
tècnica, l’Ajuntament de Palma encarrega una assistència
tècnica perquè li faci part d’aquesta feina que és necessària i a
partir d’aquí s’haurà d’ajustar a la normativa vigent. Que no ho
entén vostè açò? Quina és la normativa vigent? La Llei
d’urbanisme. Quina defensa fem? L’aplicació de la Llei
d’urbanisme. El regidor, el batlle ho tenen claríssim, açò, Sra.
Perelló.

(Remor de veus)

 I, per açò mateix... -és clar que sí, demanin-ho-, ...  Altres
ajuntaments han anat fent feina, també; l’Ajuntament de
Calvià? També, ja aplica precisament el que suposa aquesta
Llei d’urbanisme. Però des d’aquesta perspectiva, n’estic... no,
no, és convençut, sinó que no s’aprovarà res que no s’adeqüi al
marc vigent tal com pertoca.

(Remor de veus)

I si és evidentment... no era necessària aquesta pregunta
perquè vostès mateixos sabien la resposta. Moltes gràcies.

(Alguna aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2188/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat dels
alumnes de les Illes Balears a la selectivitat.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 2188/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 1924/18, relativa a
resultats dels alumnes de les Illes Balears a la selectivitat, que
formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, Sr. March, aquesta
setmana li volia demanar per la falta de diàleg a l’hora
d’anunciar escoles íntegrament de barracons, sense consensuar-
ho amb els pobles afectats, però l’actualitat obliga i tots els
mitjans s’han fet ressò dels dolents resultats de Balears a les
proves de selectivitat, les pitjors de tota Espanya.

Això, Sr. Conseller, és un suspès a vostè i a les seves
polítiques educatives; que a la consellera de Presidència no li
importa, ja ho sabem, però el que no sabem és com ho valora
vostè, es veu que ha estat molt ocupat aquesta setmana
inaugurant el nou despatx de la conselleria.

Per tant, aprofiti avui i digui’ns: com valora les proves de
selectivitat a Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Em sent molt
bé en el meu despatx, li ho puc assegurar, a més és un despatx
no, és un edifici per a la comunitat educativa, és un edifici per
donar un millor servei a la comunitat educativa i sempre en
aquesta conselleria quan hi ha un problema l’abordam.

Hi ha un problema en relació amb passar de primària a
secundària, estam fent totes aquelles qüestions que milloren
aquest pas de primària a secundària. Hem posat en marxa a
centres integrats de primària, infantil, primària i secundària. Hi
ha problemes a quart de... a ESO? Sí, també, estam treballant
perquè de tercer a quart amb el seu PMAR de la LOMCE
realment hi hagi... no hi hagi aquest bot que en aquests
moments hi ha.

Quant a la seva pregunta, sí, és clar que ens importa, però
les dades a selectivitat demostren, s’han de veure des d’un punt
de vista estadístic i en sèries temporals. No es pot agafar una
cosa aïllada i proves que no són estandarditzades a nivell
d’Espanya, no es pot comparar l’incomparable. Però li diré
més, les proves de selectivitat suposen que el nombre de
persones que aprova és del 90%, i de llengua i literatura
castellana és de més d’un 70%. Això són les dades
estadístiques que hi ha.

I més li diré: miri, els professors de llengua i literatura
espanyola de Menorca, dels instituts de Menorca, varen fer una
protesta, el juny de l’any passat, per les notes que hi havia
perquè realment no hi havia una relació entre els expedients
que realment tenien els estudiants i les notes de selectivitat.

Per tant, en aquests moments la Universitat està (...) què va
passar en aquestes qüestions. Per tant, jo li demanaria una mica
de rigor, una mica de serietat i no s’apunti a un bombardeig,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802188
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801924


6312 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 112 / 27 de febrer de 2018 

que vostè, que ha estat consellera d’Educació, les coses no són
així.

Més li diré, si realment vostè fa aquesta qüestió, jo li diré:
els estudiants que en aquesta moments varen tenir aquestes
notes varen ser estudiants de l’ESO amb vostès. Per tant, li
demanaria una mica de serietat,...

(Remor de veus)

... menys catastrofisme i sobretot una mica de rigor a l’hora de
plantejar.

Nosaltres quan tenim un problema l’abordam. Vostès, sap
què feien? “Conflictivitzar” més l’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Silenci, per favor.

Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. March, no s’enfadi, jo m’alegr
que es trobi molt a gust al seu despatx, però si continua donant
les culpes al Partit Popular evidentment aquest despatx l’hauria
d’abandonar i anar a fer feina a un altre lloc. Què vol que li
digui?

(Alguns aplaudiments)

Quan vostè fracassa no pot ser que s’intenti justificar amb
el Partit Popular perquè és que ja és ridícul.

Nosaltres consideram que la portaveu del Govern intenti
justificar aquest fracàs donant les culpes a les altres proves és
inadmissible, però que ho faci vostè, que és el responsable de
l’educació en aquesta comunitat, que ho faci vostè intentant
llevar importància a uns resultats després de tres anys que
governa, és que ens sembla una falta de respecte a tota la
ciutadania i una irresponsabilitat.

Miri, Sr. Conseller, el percentatge d’aprovats en selectivitat
de Balears és més d’un punt, enguany, més d’un punt per sota
de la mitjana nacional, els tercers per la cua. La nota mitjana
dels estudiants procedents de Batxillerat ha estat la pitjor de
totes amb un 6,75 quan la mitjana nacional no baixa d’un 7,
d’un 7,2. I respecte de les matèries troncals, fins a un 30%
d’estudiants varen suspendre castellà, el pitjor resultat de tot el
país, i la nota mitjana un 5,64, molt per sota de la mitjana
nacional, Sr. Conseller. Això són dades, i el que nosaltres
demanam són explicacions.

Vostè és el conseller d’Educació d’aquesta comunitat i és
el responsable d’aquests resultats i és el responsable de
l’educació dels nins de les Balears, i és el responsable de la
selectivitat, no és el Partit Popular, perquè vostè fa tres anys

que governa i no ens ha aportat ni una valoració, ni un motiu,
ni una solució per millorar.

Nosaltres únicament li demanam que es faci menys
fotografies a la conselleria, que ocupi el despatx tot el que
vulgui, però almanco vengui aquí i ens doni respostes.

Quines dades valora vostè d’aquesta selectivitat? Quines
mesures pensa prendre? I sobretot ens alegram, i li ho dic molt
seriosament, que sigui la darrera selectivitat que li toca a vostè
organitzar.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, si qualcú realment va marginar l’educació, la va
menysprear varen ser vostès, vostès i vostès.

(Remor de veus)

Sap una cosa? L’altra dia varen sortir unes dades d’un
estudi fet per a tota Espanya i a tota Europa, on es demostrava
el nivell de segregació escolar que hi ha a Espanya, a les
comunitats autònomes i a Europa, i les Illes Balears són la
comunitat autònoma, després de Finlàndia, que menys segrega.
I sap quina és la comunitat autònoma que més segrega?
Després d’Hongria, ve la comunitat de Madrid. I sap per què la
comunitat de Madrid? Perquè apliquen unes polítiques de
segregació, de segregació absoluta.

I jo li diré més: les dades demostren que anam en la bona
direcció, estam incrementant els titulats de l’ESO, estam
incrementant..., estam abaixant les repeticions, les
competències estan millorant. Això és la realitat, Sra. Riera. 

El que passa és que vostès s’aferren a l’emblanquinat...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... i realment l’educació millora malgrat...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 112 / 27 de febrer de 2018 6313

I.11) Pregunta RGE núm. 1902/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del
projecte del Centre d’interpretació de la Reserva de la
Biosfera.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 1902/18, relativa a
situació del projecte del Centre d’Interpretació de la Reserva de
la Biosfera, que formula el diputat Sr. Nel Martí i Llufriu del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Vicepresidenta, abans de fer-li la pregunta, deixi’m que
expressi el nostre rebuig i condemna per l’agressió produïda fa
pocs dies a les Illes per motius d’homofòbia i catalanofòbia,
expressar el nostre suport als afectats i demanar al Govern que
actuï, si cal, amb duresa aplicant la Llei LGTBI contra els
intolerants. I per açò avui, més que mai, amb orgull, amb molt
d’orgull, m’he d’expressar com a gai i com a persona que
estima la meva llengua!

I la pregunta, Sra. Vicepresidenta, quina és la valoració i la
posició que fa el Govern en relació amb les inversions
estatutàries, ara per ara perdudes, gràcies al desinterès del Partit
Popular, del Centre d’interpretació de la Reserva de Biosfera
a S’Enclusa a Ferreries?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta Bel
Busquets.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Busquets i
Hidalgo):

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Martí per la pregunta. La
situació la veritat és que el Govern ha complit de manera que
ja podríem parlar de terminis d’execució, però el fet és que no
depèn de nosaltres. Li ho explic.

El Govern estatal va signar un conveni de col·laboració en
què es parla del principi de solidaritat i d’equilibri econòmic,
però sembla que, una vegada més, només va en una direcció
això de la solidaritat i l’equilibri econòmic, i precisament no és
cap a Balears. Madrid, el Govern de l’Estat es va comprometre
a aportar 7 milions d’euros, que va fer arribar al Govern, però
la qüestió és que les obres no es varen començar en els terminis
prevists, i el Govern estatal, enlloc d’acceptar una pròrroga, va
demanar que es retornassin els doblers i es firmàs un nou
conveni perquè així d’aquesta manera els tornaria aportar.

El Govern de les Illes es va fiar, va tornar els 7 milions
d’euros, va pagar els interessos de demora, que ascendien a 2
milions d’euros més. Però el Govern de l’Estat no va complir
amb el seu compromís i per tant, no hi ha hagut cap nou
conveni.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, vicepresidenta. Té la paraula el Sr. Nel Martí. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Fèiem aquesta
pregunta al Govern perquè fa un poc més d’un mes
l’Ajuntament de Ferreries va reiterar de nou el seu interès i, per
unanimitat, la voluntat que es mantingués viu el projecte de
S’Enclusa, del Centre d’interpretació de la Reserva de la
Biosfera, que, com bé ha explicat, ve d’una inversió estatutària
de 7 milions d’euros, que, lamentablement s’han hagut de
retornar. I s’han hagut de retornar a causa d’una sentència i
perquè el Govern del Partit Popular no va reivindicar, no va
reclamar aquesta inversió.

L’argument del Partit Popular per a no executar el projecte
i trobar-nos en la situació que tenim avui, era que el pacte
s’havia gastat els doblers en despesa corrent, i açò ho hem
sentit en aquesta cambra mil i una vegada. I jo ara els hauria de
demanar: com és possible que si el pacte de progrés es va
gastar en recursos, en despesa corrent, com és possible que el
Govern de canvi hagi trobat els recursos, els hagi recuperat i els
hagi pagat? La resposta és molt senzilla, era mentida, el que
deia el Partit Popular era mentida, era una partida
pressupostària, era finalista i els recursos han existit sempre.

El Consell de Menorca i l’Ajuntament de Ferreries han fet
la seva feina, tant pel que fa a l’accés com a l’avantprojecte,
resta el finançament. Un finançament que hi era el 2009, però
que el poc interès del Partit Popular, del Sr. Bauzá, del Sr.
Company, van fer que es perdessin, igual que les pluvials
d’Alaior i igual quasi que el Centre BIT de Menorca. El Sr.
Company mai no ha reclamat, jo no l’he sentit mai en les seves
visites comèdia a Madrid, recuperar els recursos dels pluvials,
ni tampoc els de S’Enclusa, que jo sàpiga, ho torn dir. 

Ara l’Ajuntament de Ferreries reclama, jo crec que amb
molt de sentit comú, recuperar la inversió. Depèn bàsicament
de la voluntat política del Govern de l’Estat, de complir el
protocol d’intencions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I demanam al Govern que exigeixi i faci força perquè
Madrid compleixi els seus compromisos.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Busquets i
Hidalgo):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Martí, el Govern està disposat
a col·laborar amb l’ajuntament i amb el Consell de Menorca,
però ja li dic, no té possibilitat de finançar aquest projecte.
Compartim el malestar i el desencís davant aquest Estat, davant
d’un Estat que, per descomptat, no ens ofereix ni diàleg ni
consens. 

Què ha fet aquest Govern d’Espanya? Miri, jo li ho diré:
està absolutament paralitzat sense poder aprovar uns
pressuposts ni amb diàleg, ni amb consens. És un govern que
se’n riu dels pensionistes, que gasta més amb el segell que amb
la pujada del 0,25 euros que els vol pujar a les seves pensions.
Sense diàleg ni consens, coneixem el Sr. Montoro, que no
respon ni és capaç d’aprovar, juntament amb el Govern, un nou
règim especial, ni un bon finançament per a aquestes illes.
Aquest mateix Sr. Montoro, que tampoc no dialoga, ni
consensua amb els ajuntaments, sinó que els ofega i els reten
400 milions d’euros dins dels bancs i que impedeix als
ajuntaments donar servei a les persones.

I què li diré d’aquest Govern que tampoc no ens permet
aconseguir aquest descompte del 75% en els vols interilles? Per
què sap en què està preocupat el Govern del Partit Popular?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Busquets i
Hidalgo): 

Jo li ho diré: en esbucar els pilars de la democràcia i en
perseguir la llibertat.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 1917/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora del Camp
Redó.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 1917/18, relativa
a millora del Camp Redó, que formula la diputada Sra.
Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Bon dia Sra.
Presidenta. Traigo el tema del Camp Redó a este pleno siendo
consciente que es una competencia municipal, en primera

instancia, sin embargo, en esta barriada tan popular de Palma
existen y forman parte de la misma varias viviendas propiedad
del IBAVI y, por lo tanto, de competencia de este Govern.

Esta zona ha sufrido un abandono a su suerte por los
diferentes partidos y colores que han estado turnándose durante
los últimos años en el Govern del Consolat del Mar y de Cort
y los problemas de los ciudadanos que aquí habitan y el
deterioro del barrio no viene ahora, viene incluso si me apura
de más de 10 años, y si me apuran más, pues puedo decir que
incluso se prefiguran en la concepción misma en la que se
prefiguran la existencia de guetos para las clases trabajadoras
y populares.

Por tanto, Sra. Presidenta, ¿qué papel está desempeñando
el IBAVI dentro del Plan de mejora de la barriada del Camp
Redó?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sra. Seijas, per preocupar-se
d’un tema que és fonamental, en aquest cas vostè em parla del
Camp Redó i d’uns habitatges específics i jo li faré una mica
més ampli i també d’un problema d’habitatge que existeix a la
ciutat de Palma i amb la que hi ha una magnífica col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears, la conselleria, l’IBAVI,
precisament amb l’Ajuntament de Palma, per fer possible que
hi hagi nous habitatges de protecció oficial a Palma, a la ciutat
de Palma. I per això ja tiram endavant tot un seguit de noves
promocions públiques, algunes a solars municipals que ens han
cedit, d’altres a solars propis del Govern de les Illes Balears,
que desenvolupam precisament per afrontar un dels problemes
que té Ciutat.

Però vostè em parla d’una barriada específica del Camp
Redó, amb uns habitatges que efectivament, vostè té raó, fa
molts d’anys que se’n parla de com s’ha de renovar aquest
plantejament en aquella zona i que hem estat o s’ha estat
incapaç de tirar endavant una solució entre tots i totes. Miri, en
aquest moment li explicaré com està: hi ha 43 pisos a Camp
Redó que són propietat de l’IBAVI, nosaltres estam en
negociacions amb l’Ajuntament de Palma precisament perquè
ells, com vostè sap, tenen un plantejament integral de la zona
del Camp Redó, ells, a més, tenen tots els serveis socials, per
tant, nosaltres entenem que seria molt millor que ho gestionàs
tot l’Ajuntament de Palma, tota la integritat dels pisos, els que
són seus i els que ara són de l’IBAVI passassin a ser seus per
poder executar un pla integral des de serveis socials i també des
de la política d’habitatge des de l’Ajuntament de Palma. 

Estam en negociacions amb ells, el Govern de les Illes
Balears i l’IBAVI està disposat a cedir gratuïtament aquests 43
pisos a l’Ajuntament de Palma i és la negociació en què ens
trobam. Precisament, la setmana passada en el consell
d’administració de l’IBAVI ja es va aprovar aquest estudi, per
possibilitar a l’Ajuntament de Palma que plantegi un conveni,
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per tant, que ells es quedin aquests 43 pisos que ara són de
l’IBAVI, i que puguin fer aquest plantejament integral, perquè
l’Ajuntament de Palma té la voluntat política de donar solució
a aquests problemes que fa molts d’anys que estan enquistats. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo entiendo todo lo que usted me
dice, me parece muy razonable, pero es que los vecinos de
Camp Redó y esta diputada ya no se creen las palabras, porque
ya no es la primera vez que se dan soluciones, siempre además
coincidiendo cuando llegan periodos electorales, pero el
resultado es el mismo, siempre la situación de esta gente está
ahí.

Y a mi me gustaría que si en su agenda tiene un hueco, que
usted pudiera visitar en primera persona, porque yo sé que si
usted ve como están estas viviendas, como están... y además ni
el Partido Popular se atrevió a cortar la luz, ahora el Gobierno
de la gente les corta la luz, de noche no hay luz para poder
llegar a los portales y demás, y están niños, mayores en portales
donde están apuntaladas las escaleras para subir y bajar, en
viviendas que son del IBAVI y del ayuntamiento, donde están
cerradas y tapidas, para que no entren ocupas, pues están... hay
ratas, está el problema de saneamiento como está. 

Es decir que es una cuestión que yo pienso que ya es de
interés general y que un gobierno de la gente, y además yo sé
que una presidenta como usted, no cerrará los ojos ante un
sector además que es vulnerable y que tiene dificultades, no es
como una comunidad normal que pueda acometer esas
reparaciones que hay que hacer para poder tener una vida
digna, y es lo que pide esta gente. Son viviendas de 40 metros,
no son viviendas de lujo, pero para esas personas que están ahí
viviendo son sus palacios, incluso para una persona que me
viene a la mente, que fue el caso que más me impactó, una
mujer de 78 años, que le están ofreciendo perder su vivienda,
que es en propiedad, por un alquiler social como alternativa, y
su vivienda es la que da cobijo a dos hijos que tiene parados en
casa de 50 años y que no tienen vivienda y están con ella, y
lleva toda la vida para pagar esa vivienda con la tranquilidad de
que deja a sus hijos cubiertos.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Entonces esto hay que tomar medidas...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

...y tiene que ser...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Seijas. Jo he visitat els
habitatges a què vostè fa referència fa anys i ja sé quina
problemàtica s’hi viu, i efectivament vostè té raó, en el darrer
pacte de progrés s’havia començat un plantejament integral de
remodelació d’aquella zona, un intent d’acord ja sobre els
habitatges que eren propietat de diferents institucions. Va
arribar el Partit Popular i va aturar tot tipus de projecte de
rehabilitació d’aquella zona i de plantejament integral que
necessita, i efectivament necessita un plantejament integral
aquella zona de Camp Rodó. 

Per això nosaltres creim que és més factible que ho faci
l’Ajuntament de Palma. El Govern està disposat a cedir
gratuïtament els 43 habitatges de l’IBAVI a l’Ajuntament de
Palma. Estam en la negociació i és veritat que a vegades
l’administració va molt més lenta del que voldríem, i
m’encarregaré que això es pugui accelerar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.13) Pregunta RGE núm. 1918/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a ajudes ERASMUS.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 1918/18, relativa
a ajudes ERASMUS, que formula el diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta del Govern, a l’Estat espanyol hi ha unes 18.308
persones, al·lots i al·lotes, que estan en aquest moment en el
projecte ERASMUS fora de l’Estat; no li parl de l’ERASMUS
que per exemple el Govern balear els darrers vuit anys ha duit
endavant, 97 projectes a centres de les Illes Balears
d’ERASMUS aquí dins, li parl d’ERASMUS a fora.

A Balears tenim 237 persones a fora en aquest moment.
L’ajuda que reben a través del ministeri és de 200 a 300 euros,
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300 euros si van a Suècia, 200 si van a la resta d’altres estats.
Davant aquesta situació un alumne d’aquí pot rebre 1.200
euros, 1.200 euros de l’ajuda que envia el ministeri, i hi ha
altres comunitats autònomes que tenen una ajuda
complementària perquè, com poden entendre, cinc mesos, 200
euros són 1.000 euros, i són 250 són 1.200 euros, és impossible
viure a un país d’aquests. Sols l’estada a països com Brussel·les
són 1.700 euros cinc mesos; si en reps 1.200, res a dir.

A les Illes Balears la Universitat té unes ajudes que encara
no ha acabat d’adjudicar, i si les adjudica les adjudica a 75 dels
237 que les han demanades. Davant d’aquesta situació El Pi li
demana quines subvencions té el Govern per complementar les
ajudes que reben aquests joves per poder anar a fer
l’ERASMUS a fora. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per fixar-se una
vegada més en un dels temes que són cabdals per a aquesta
comunitat autònoma, que són els joves, la seva formació i el
suport a l’educació que fa el Govern de les Illes Balears. Vostè
crec que coincidirà amb mi que hem capgirat la situació, però
que ens hem trobat amb una situació realment complicada; per
tant havíem d’assegurar una bona educació obligatòria, bona
universitat de les Illes Balears, bon pressupost, i per tant amb
el finançament que tenim en tot això hem anat treballant i hem
seguit treballant.

I em permetrà que, malgrat..., permeti’m que aquesta
pregunta em serveixi per explicar el suport que hem donat als
alumnes; en aquest cas vostè diu el suport a estudis
universitaris, i per tant també des de les Illes Balears. Com
vostè sap cada any hem anat apujant la transferència
nominativa a la Universitat de les Illes Balears, i per a l’any
2018 ha suposat un increment d’un 18% respecte del que es
pagava l’any 2015; això suposa un increment de 1.000 euros
per alumne en estudis universitaris a la nostra comunitat
autònoma. Així hem incorporat en aquest darrer pressupost per
a l’any 2018 per als estudiants que estudien fora de les nostres
illes en termes universitaris una deducció en el tram autonòmic
de l’IRPF que afavoreix els alumnes que es veuen obligats a
cursar estudis fora de casa seva; a més el programa d’ajut a
desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de
residència preveu per a l’any 2018 ajuts de mobilitat dins
l’àmbit de l’euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de
12.000 euros. També tenim ajuts de desplaçament per a
alumnes de les Illes que cursen estudis universitaris a la Unió
Europea amb un total de 420.000 euros i un màxim de 600
euros per ajut, la qual cosa suposa un augment d’un 33,3% dels
ajuts per a cada alumne. Així mateix es dedicarà una quantitat
de 18.000 euros de formació específica a estudiants de postgrau
i l’augment de la dotació d’aquesta convocatòria és del 118%
respecte de la prevista en el pressupost de l’any 2015, igual que

incrementam les beques d’allotjament a la residència
universitària. 

Per tant hem anat incrementant tot el suport als estudiants
també que fan en tram universitari, i li vull anunciar que a la
propera convocatòria està previst recuperar els ajuts específics
per a l’alumnat universitari que participa en programes de
mobilitat ERASMUS i en el SICUE, amb una quantitat inicial
de 200.000 euros. Amb el pressupost que tenim, tenim clar que
el prioritzam per a la formació dels nostres joves.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, estam fluixos, en això, estam fluixos; en el que fa
referència als que surten a fora estam fluixos. Amb tot el que
m’ha contat del que hi ha no li he de dir que no, que són una
sèrie de coses, però el que afectava la pregunta és l’ajuda
aqueixa dels 600 euros, però aqueixa ajuda dels 600 euros, dels
237 alumnes que hi ha enguany només la rebran 75, 75. Una
comunitat autònoma governada per vostès, pel PSIB, bé, pel
PSOE, que és Andalusia, a part de l’ajuda de 1.200 euros o
1.400 euros que rep una al·lota o un al·lot que fa un
ERASMUS, arriba una ajuda complementària per part de la
comunitat autònoma sense comptar la universitat que pot
arribar fins a 3.000 euros; 3.000 més 1.500, 4.500, més la que
pugui convocar la universitat que correspongui se’n pot anar a
devers 5.000, 5.500 euros. Una ciutadà, un ciutadà de
Formentera, Eivissa, Menorca o Mallorca que avui vol estudiar
només ho pot fer a fora amb un ERASMUS si a ca seva tenen
doblers, si no, no, perquè són 1.700, 1.500 euros com a màxim.

Què li demana El Pi sabent que passa això?, que no és culpa
només d’aquest govern, això ho duim fa molt d’anys; si pogués
ser, en el que fa referència a estudiar a fora un ERASMUS, que
arribem a aquella gent que avui ja ni s’ho planteja perquè no ho
pot pagar als seus fills. Hem d’incrementar aquesta ajuda
directa del Govern, a part de la Universitat, a part de la que
reben del ministeri. Ho fan altres i nosaltres ho hem de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La Universitat surt del mateix govern
de les Illes Balears, per tant són els mateixos recursos públics.
Quan li he contestat li he contestat el plantejament que hem fet
amb el suport als alumnes que són aquí, però també dels que
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van a fora, i hem prioritzat primer els que obligatòriament han
d’anar a fora, i ara vendran els que han de fer ERASMUS, que
es un dels programes que vostè explica, i el SICUE, que li he
anunciat que intentarem incrementar, tornarem incrementar
aquestes ajudes i donarem suport a aquests alumnes.

Ara, Sr. Font, si no aconseguim un millor sistema de
finançament autonòmic i que l’Estat ens doni el que ens
mereixem en termes d’educació en aquestes illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta..., gràcies.

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

... serà impossible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 2193/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llibertat
d’expressió.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 2193/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 1919/18, relativa a
llibertat d’expressió, que formula la diputada Sra. Laura
Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia, presidenta, bon dia a tothom.
Diputats i diputades del Partit Popular, quina barra començar
avui totes les preguntes parlant de diàleg i consens!, vostès que
són el partit martell d’heretges de totes les llibertats en aquest
país. Quina barra!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Presidenta, comparteixo amb vostè la preocupació per la
deriva autoritària en el nostre país aquestes darreres setmanes,
de la qual no hem quedat fora precisament aquí a les nostres
illes; m’hauria agradat poder fer aquesta pregunta en clau de
rap però, com deia un mític grups de La Movida madrilenya,
que avui també seria objecte de repressió com altres grups
posteriors, son malos tiempos para la lírica, i per tant se la faré
en prosa.

La setmana passada hem batut rècords d’atacs en les
llibertats més bàsiques a diferents indrets de l’Estat: un llibre
segrestat, una exposició censurada, un professor en busca i
captura per una protesta, dues dones detingudes i multades per
penjar cartells del 8 de març, etc. La setmana negra de la
llibertat d’expressió i de l’absoluta desproporció en les
sentències es va cobrar també dues víctimes aquí a les nostres
illes. Tenim a ca nostra el cas del raper Valtònyc, qui va veure

confirmada una sentència d’entrada a presó de més de tres anys
per cantar; és el primer cantant condemnat a presó...

(Remor de veus)

...des de la transició; és un estrany honor i una condemna per a
totes les persones que estimem la llibertat. Aquesta terrible
notícia també venia a coincidir amb la fiança, absolutament
desorbitada, de 30.000 euros, a la directora insular d’Igualtat,
la meva companya Nina Parrón, que va dur a Fiscalia una carta
en la qual un senyor, anomenat Skibinsky, qui deia “no es
agresión masclista” a l’assassinat d’una dona cremada viva fa
dos anys a la nostra terra a mans de la seva parella.

(Remor de veus)

La societat... mallorquina,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

..., malgrat aquest renou que volen fer els del Partit Popular, en
particular, la nostra societat, en general, en el seu conjunt, no
pot més amb la repressió i la involució de les llibertats. La gent
de les Illes som un poble lliure, som un poble modern i
combatiu davant situacions que recorden temps foscos del
passat.

I per això, li deman: com pensa el seu govern defensar la
llibertat d’expressió a les nostres Illes?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo per la seva
pregunta, que toca un tema d’actualitat i un tema que preocupa,
sens dubte, el Govern que tenc l’honor de presidir. I vostè em
demana com farem possible garantir la llibertat d’expressió, i
jo li diré: miri, vostè sap perfectament que aquest govern
emana d’uns acords pel canvi que signàrem també amb el seu
partit polític, una de les qüestions que dèiem és: s’ha de fugir
de l’autoritarisme, hem de fer feina per la convivència, per la
llibertat, per millorar la nostra democràcia, en aquesta línia hem
treballat; en millora de drets socials, de garantir la participació
de la ciutadania, de l’escolta activa, de l’equilibri, de la pau
social, de saber respectar qui pensa diferent i, per tant,
efectivament, aquesta és la forma de fer del Govern que jo
presidesc i de les polítiques que es fan, des de la
proporcionalitat, des del diàleg, des del respecte, des
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d’entendre que la cultura és lliure, que és crítica, des de totes
aquestes qüestions que crec que ens fan més en la democràcia.

I en el segle XXI haver de parlar de segons quines
qüestions, evidentment, et fa pensar en qüestions que van molt
enrera, i una de les que van enrera és la llei mordassa que es va
aprovar sense cap diàleg i sense cap consens per part del
Congrés dels Diputats i que ha fet tancar la boca a molta gent
i que ha creat un clima de repressió que crec que no és
saludable a una democràcia que vol ser madura.

(Remor de veus)

I l’esquerra ja va dir que això no era adequat i que, per tant,
després...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

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

... surten decisions que no són absolutament proporcionades.

Per tant, què pens jo, Sra. Camargo? Que hem de seguir
sent fermes en la lluita per una democràcia que cada vegada
respecti més els drets individuals i col·lectius, que ho faci des
del respecte, des del respecte al diferent, des de la mesura i des
de la proporcionalitat, que és com treballam adequadament en
aquesta terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, a més a més de la derogació
necessària d’aquesta llei mordassa, que té efectes terribles, com
veiem en aquestes darreres setmanes, nosaltres també, des del
Grup Confederal Unidos Podemos, hem proposat la reforma de
l’article 178 del Codi Penal que, precisament, el que fa és
tipificar el delicte d’enaltiment del terrorisme, però alhora
protegint les víctimes del descrèdit, menyspreu o humiliació.

Nosaltres pensam que el que necessitem és que la política
persegueixi...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... els corruptes i els mafiosos i no les persones que opinen
diferent, que canten o que piulen...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sra. Camargo.

Silenci, per favor, silenci.

Té la paraula, Sra. Presidenta.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, si vol agafar el
micro, no ho sé, la veig molt nerviosa, no ho sé.

Sra. Camargo, jo compartesc amb vostè que hi ha un clima
enrarit i que això no ajuda a la democràcia, sense cap mena de
dubte,...

(Remor de veus)

... no ajuda a la millora de drets i llibertats que crec que és el
sosteniment...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, per favor.

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

... del que nosaltres volem representar des de les institucions,
i no ho dic jo, ni ho diu vostè.

Crec que hem de saber escoltar el vents que bufen
d’involució democràtica.

Miri, en el seu darrer informe Amnistia Internacional va
denunciar, la setmana passada, que el dret a la llibertat
d’expressió ha retrocedit a Espanya de forma
desproporcionada, i això ho diu Amnistia Internacional. Per
tant, ens posen una alerta vermella.

Escoltem, perquè els drets que hem aconseguit en una
democràcia, que encara és molt breu a Espanya, ha costat molt
aconseguir-los i es poden perdre. Per això hem de seguir
reivindicant els drets i les llibertats i una millora de la
democràcia.

Així ho farà el Govern que tenc l’honor de presidir. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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I.15) Pregunta RGE núm. 1931/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens pel que fa
a la zonificació del lloguer turístic.

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 1931/18,
relativa a diàleg i consens pel que fa a la zonificació del lloguer
turístic, que formula la diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Camargo, l’ajudaré. Sra.
Armengol, fa comptes eliminar, està d’acord amb eliminar
l’article d’enaltiment del terrorisme, sí o no? Contesti a la Sra.
Camargo o em contesti a mi, que aquest tema és prou greu, Sra.
Presidenta.

(Remor de veus)

Miri, vaig a la meva pregunta, a veure si tenc més sort que
la seva sòcia preferent.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Guardin silenci, per favor!

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Fins a una vintena d’ocasions va repetir la paraula diàleg en
el debat de política general, el mateix que amb la paraula
consens en el debat d’investidura. Per si va tenir un lapsus, li
diré què diu el diccionari: dialogar és arribar... és discutir sobre
un tema o sobre un assumpte -i escolti, que ara ve l’important-
amb la intenció d’arribar a un acord o trobar una solució. Amb
qui ha dialogat vostè, Sra. Presidenta?

Amb els transportistes? Sense diàleg previ els imposa un
pla. Amb els consells? Ni bestretes, ni promoció turística, ni
dependència. S’Albufera? Com Es Trenc. Les ZEPA? Ni amb
els pagesos ni amb els ramaders. Amb els metges? Ja sabem
que no, a més, hem conegut avui que ha mentit a aquest
Parlament descaradament. Amb l’oposició? Per suposat que no,
els hem ofert un pacte pel turisme, els hem ofert un pacte per
l’habitatge o una reforma fiscal més justificada que mai. Amb
els ajuntaments? Se’n riu d’ells. Amb els seus socis? Depèn del
dia i del peu amb que s’aixequi, sens dubte no deu ser fàcil
dialogar amb una vicepresidenta que vostè va vetar
públicament.

I després, amb el tema del lloguer turístic, després del
desastre que va fer amb la llei Frankenstein, un desastre encara
agreujat amb la zonificació, i que es pot veure encara
empitjorat amb el PIAT, creu que hi ha hagut el diàleg i el
consens suficient amb un tema tan important per als ciutadans
de Balears?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, la veig molt tensa i
molt nerviosa, no sé si és per l’escalada de lluita amb Ciutadans
per uns vots, que se’ls trastorna la forma de fer...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A veure, després ja li diré el que fa el PP en diàleg i
consens, però ara, com que la pregunta anava de zonificació
turística, i crec que és un tema important, n’hi parlaré.

Miri, la zonificació ara la fan els consells insulars i
l’Ajuntament de Palma i es troben en el període de fer-la, per
tant es troben en el període de consensuar i dialogar, i en
aquesta línia fan feina. El Consell de Mallorca ha fet una
aprovació inicial i, cosa que no havia passat mai, el mateix
president i la consellera encarregada se’n van poble per poble
i parlen directament amb els ciutadans i parlen directament amb
els ajuntaments, precisament per cercar els punts de trobada
entre institucions i ciutadania...,

(Alguns aplaudiments)

... cosa que vostès no saben ni que existeix.

Menorca, Eivissa, Formentera i Palma faran els mateixos
procediments, per tant tranquil·la.

Vostès varen prohibir els plurifamiliars, sense cap diàleg ni
cap consens, a tothom. Nosaltres cercam una altra línia
d’equilibri, també en termes turístics. I no em parli que amb
termes turístics no arribam a cap consens perquè, precisament
ahir, es va aprovar el traspàs de competències de promoció
turística a tots els consells insulars i a Eivissa, amb diàleg i amb
consens, però sobretot amb millora per als ciutadans de cada
una de les illes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Tranquil·la m’hi hagués quedat més
si m’hagués dit de manera contundent que vostè està en contra
de suprimir l’article d’enaltiment del terrorisme i per protegir
les víctimes,...

(Remor de veus)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801931


6320 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 112 / 27 de febrer de 2018 

... m’hagués quedat molt més tranquil·la i la democràcia també,
Sra. Presidenta,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

..., i la democràcia també.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Han aconseguit amb la zonificació arbitrarietat i manca de
transparència, perjudicar de manera desigual tots els ciutadans,
castigar localitats i municipis sense justificació, sense consens
ni diàleg amb els ajuntaments, sense consens ni diàleg amb els
sectors afectats.

Prohibeix el lloguer turístic en rústic en habitatges ja
existents; prohibeix el lloguer turístic en unifamiliars aïllats en
rústic protegit, la qual cosa durà a l’abandonament d’aquestes
finques i del sòl rústic, en general. Té més permissivitat amb els
nuclis del litoral que amb molts de nuclis d’interior que
considera saturats.

I què farà el Partit Popular, Sra. Presidenta? El primer,
derogar aquesta llei Frankenstein i la seva zonificació. I el
segon, arribar a un gran pacte pel turisme amb tots els partits
polítics, amb treballadors, amb patronals, amb sectors
afectats...

(Remor de veus)

..., i definir, i definir -no sé quina gràcia li fa això a vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

..., Sra. Presidenta-, però definir el model turístic...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... dels propers trenta anys, i això...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Quan vulgui que parlem del Codi
Penal demani’m del Codi Penal i li respondré. El Partit Popular
diu...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... diu: jo treballaré per fer un pacte de turisme. Tot el que no
va fer la passada legislatura. Volen derogar la llei que permet
un equilibri en termes de vacances? Molt bé, està molt bé que
ho diguin, a la fi ho expliquen, tornaran prohibir tot el lloguer
de vacances en plurifamiliars a tota la comunitat autònoma,
aquesta és la postura del Partit Popular, a la fi ho han explicat!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I després em parla de diàleg i de consens, vostès? Vostès,
el Sr. Company i vostè, de diàleg i consens? Miri, la gent que
va fer, que va eliminar tots els òrgans de participació possible
a la nostra comunitat autònoma, el Consell de la Joventut, el
Defensor de l’usuari de la sanitat pública, el Consell Econòmic
i Social i tantes i tantes institucions on es demanava a la gent
què pensava, em diuen a mi de diàleg i consens!

Quin diàleg i consens tengueren amb el TIL que imposaren
a la comunitat educativa?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quin diàleg i consens quan varen acomiadar mil professors
o quan varen acomiadar els 1.400 professionals sanitaris o quan
varen decidir tancar els centres de salut l’horabaixa o quan
varen retirar la targeta sanitària a tots els immigrants d’aquesta
comunitat autònoma, Sra. Prohens? Quin diàleg i consens? O
quan varen paralitzar la Llei de dependència o quan varen
retallar els drets laborals, o amb la llei mordassa? O quin diàleg
i consens fa el Sr. Rajoy buidant la vidriola de les pensions i
deixant els pensionistes en una situació absolutament
complicada a tota Espanya i en aquesta comunitat autònoma?

(Alguns aplaudiments)

Per tant, nosaltres sí, des del diàleg i consens, seguirem
recuperant els drets i llibertats dels nostres conciutadans i
conciutadanes, i ho farem amb valentia i amb força, com es
mereix aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 245/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de salut.

Doncs, a continuació passam al segon punt de l’ordre del
dia que correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm.
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245/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria de salut.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ja vàrem fer una valoració del que duem de
legislatura tant a la seva compareixença en comissió, el 27 de
setembre del 2017, com en el debat de pressuposts, el desembre
del 2017, però continua treballant en precari i sense solucions,
i en aquestes darreres festes de Nadal i també en els centres de
salut han treballat amb menys personal i amb més demores, fins
a deu dies, per una consulta amb metge de família.

I per solucionar la falta de personal sanitari, que sap que fa
temps que en falta, s’han pres mesures en el darrer moment,
com tenir els PAC amb un sol metge, que havia de passar
consulta i anar a les urgències.

Han hagut de prendre mesures desesperades, com ha estat
la tramesa massiva, a través de WhatsApp, d’ofertes de feina a
PAC...

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

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Serra, un moment. Senyors diputats i
diputades, un poc de silenci i respecte per la persona que parla.

Continuï.

EL SR. SERRA I FERRER:

Això s’hauria de dir per part del Sr. President, (...) a cada
un dels diputats, senyores i senyors diputats. Seguirem.

Parlàvem de la tramesa massiva, a través de WhatsApp,
d’ofertes de feina a PAC per a demà o per ara mateix, ja vam
exposar-ho a una pregunta parlamentària. I tot això l’únic que
demostra és que no està essent capaç, Sra. Consellera, de donar
sortida definitiva al problema de falta de personal, malgrat
presumir dia rera altra d’haver augmentat el personal sanitari i
el pressupost en salut, més alt que mai, perquè si és així la
conclusió és clara: la gestió és deficient.

Però aquesta situació no es produeix només a Atenció
Primària, a l’especialitzada també la mancança de determinats
professionals ja té conseqüències, com haver de deixar de
donar prestacions, per exemple, que el marcapassos que des de
fa anys s’havia aconseguit que es poguessin col·locar a Eivissa
s’haguessin de derivar a Palma des de fa quasi un any; que la
llista d’espera quirúrgica a Eivissa es trobi molt per sobre de la
mitjana balear per manca, sobretot, d’anestesistes; que la llista
d’espera quirúrgica a Balears no baixi proporcionalment als
recursos que hi dedica; que les urgències hospitalàries se
saturin contínuament per falta de metges; que no es puguin
cobrir les places de metges pediatres o que la llista d’espera per

a proves radiològiques es trobin disparades per un (...)
radiològic que no funciona o per la falta de radiòlegs i, en
aquest cas, el darrer exemple és una denúncia que se’ns ha fet
arribar: malalts oncològics amb indicació de TAC cada tres
mesos que ja van per quatre esperant, perquè les llistes d’espera
es troben saturades. Opció? Fer-se un TAC privat, el que pot.
I la resta? Doncs, la resta que esperin, i això passa a l’Hospital
de Manacor. I passa, malgrat la gran inversió que diu que fa en
personal sanitari, però no s’adona que fa falta una bona gestió,
a més de tenir el pressupost més alt que mai.

I vostè es limita a suportar decisions polítiques que van en
contra de la dotació de personal en aquelles places que fan falta
en aquesta comunitat, i no fa res, ni per solucionar-ho ni per
compensar-ho amb altres actuacions fidelitzadores.

Però no parlam únicament de metges, els problemes afecten
també infermeria, la llista d’espera, per exemple, per a
extraccions de sang preferents són d’una setmana. Per altra
part, el desembre es varen haver de contractar diplomats en
infermeria, amb menys experiència de la necessària, per cobrir
llocs a l’UCI pediàtrica, com ha denunciat el col·lectiu
d’infermeria, per esgotament de la borsa, i haver de recórrer a
captar-los de la borsa generalista; és a dir, sense la formació en
UCI pediàtrica mínima de tres mesos que s’aconsella. I això
quan l’UCI pediàtrica i també la d’adults, en desembre es
troben amb una ocupació màxima, i així va passar a Son
Espases, perquè aquesta alta ocupació va ser un altre problema.

I una de les causes d’aquesta ocupació a UCI era seguir
amb peonades quirúrgiques d’intervencions que precisen d’un
postoperatori a UCI, a una temporada en què sol haver-hi més
ingressos per patologies derivades de la baixada de la
temperatura, i tot per aconseguir poder donar uns bons resultats
a les llistes d’espera quirúrgiques que no els acaben de quadrar.
I això vol dir nul·la previsió i gestió política deficient, perquè
qui prioritza és vostè i vostè ha prioritzat el nombre de les
llistes d’espera quirúrgiques en un context de falta de personal,
a canvi de contribuir a la saturació de les UCI i també a la
saturació de les urgències hospitalàries.

Respecte de les urgències, és una realitat que es col·lapsen
de forma cíclica i, per tant, relativament previsible, i aquesta
legislatura ha passat contínuament, bàsicament per la falta de
personal, una altra vegada. Però darrerament s’hi ha afegit un
altre factor absolutament voluntari, igual que parlàvem de les
UCI, que és aquesta decisió política de seguir amb l’activitat
per reduir les llistes d’espera quirúrgiques superposada en
èpoques de més activitat a urgències i, a més, amb un pla de
contingències que l’ha activitat una altra vegada tard.

I mentre hi ha llits buits a hospitals i a centres privats, les
urgències d’hospitals públics es troben col·lapsades per falta de
llits. En aquest sentit, presentarem una proposta d’acord a la
moció propera, en la línia de la PNL presentada per Ciutadans,
que demà veurem a la Comissió de Salut i que es basa en com
de tard que s’activa un pla de contingència que, a més, exclou
els centres privats, a costa de tenir malalts fins a dies a llits de
Box d’urgències.

Per tant, com veiem, la gestió li falla, encara que ens
repeteixi, el personal sanitari que contracta hi ha especialitats
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on no hi arriba, per molts sous que tengui, i les mesures que
podrien contribuir a reconduir aquesta precarietat de
professionals sanitaris no les gestiona, i una és la fidelització.
Hi ha un acord, firmat el 2008, i encara no s’ha pagat el 2010,
pensen pagar per tant aquest any 2018 l’any 2010? Pensen
igualar amb Canàries el plus d’insularitat aquesta legislatura,
ara que tenen 1.300 milions d’euros més en pressupost?

Qualque cosa haurà de fer, perquè l’actuació sobre un altre
dels problemes causa de falta de professionals sanitaris, que és
l’habitatge, amb la seva política d’aconseguir lloguers més
baixos, està fracassant, de fet els lloguers han pujat un 22% en
els darrers mesos.

Així, per tant, tenim: gestió política de falta de personal
deficient, amb absència o fracàs de mesures fidelitzadores, però
potencia les mesures antifidelitzadores. Així, a una pregunta de
la diputada Tania Marí, el passat 12 de desembre, respecte del
decret del català, vostè va contestar: “no quedarà cap plaça
sense cobrir, no hi ha cap perill de no cobrir i no hi ha cap
perill que quedin places sense cobrir”. Però acaba d’excloure
un neurocirurgià a l’Hospital de Son Espases per aquest motiu
i ha quedat la plaça sense cobrir.

Continua sense voler veure, Sra. Consellera, que falten
especialistes en aquesta comunitat i dóna l’esquena a tots els
seus caps de gestió, com són els gerents d’àrees sanitàries, que
li varen dir que aquest decret empitjoraria la precarietat de
determinats professionals sanitaris. Perquè l’article 2.2 del seu
projecte de decret posa que “les previsions d’aquest decret
també s’han d’aplicar al personal estatutari de caràcter
temporal”; és a dir, el decret serà d’aplicació a qualsevol
professional que vulgui accedir a una plaça temporal o fixa, a
no ser que sigui un director metge que opti a una jefatura, en
aquest cas no li demanaran, com ha passat a Son Espases. I per
tant, l’efecte dissuasiu del decret farà que aquelles places que
no estan cobertes no es cobriran.

Però, a part de tot el que s’ha dit, perquè realment és un
debat que ha ocultat altra problemàtica que té vostè a la seva
conselleria, hi ha, per tant, més temes, i jo n’hi plantejaré
únicament dos, ni avançaré dos i, després, a la segona
intervenció li faré un esquema d’altres que hauríem de parlar-ne
prou.

Ha presentat vostè un pla de cronicitat que deixa les
actuacions que vostè ha fet en quasi tres en un no-res en relació
amb els objectius d’aquest pla. Un altre exemple que els sous
que vostè té s’utilitzen en la gestió ordinària, l’habitual, perquè
vostè, políticament, no ha fet cap actuació innovadora, i tampoc
en cronicitat. I, a més, és un pla concebut des d’un punt de vista
centralista, on les referències a les illes de Formentera,
Menorca i Eivissa són mínimes i insignificants. I un altre pla
que l’ha creat sense ànim de consens perquè perduri en el futur,
per la crítica gratuïta, repetida, superficial i demagògica que fa
de la legislatura anterior, més pròpia d’un pamflet que d’un pla,
i que embruta la feina de qui ha volgut treballar-hi tècnicament,
que, per cert, són la minoria dels autors, perquè la majoria són
càrrecs polítics de la seva conselleria, inclosa vostè.

Per altra part encara estam esperant el Pla de salut mental,
que encara no tenim en tres anys de legislatura, però que la

primera actuació, fins i tot abans de presentar-lo, ha estat el
cessament del cap del Servei de Psiquiatria d’Inca, i ens
agradaria conèixer les raons d’aquest cessament en aquestes
altures. Salut mental es treballa en xarxa i vostè no l’ha creada,
perquè la seva política, com dic, està essent purament
assistencial, de contractació indiscriminada de personal i, a
més, no comunitària, com exigeix la política en salut mental. 

En definitiva, Sra. Consellera, vull acabar aquesta primera
intervenció agraint la feina de tots els professionals que
treballen dins l’àmbit de la salut d’aquesta comunitat, que són
els que realment la fan avançar. Vostè, Sra. Consellera, està
deixant de ser una gestora sanitària i s’està convertint en una
intermediària política amb sous, dels quals presumeix cada dia,
però incapaç d’actuar selectivament davant la falta específica
de professionals, i deixant que determinades decisions
polítiques actuïn en contra dels interessos sanitaris d’aquesta
comunitat, que són les persones que esperen consultes i
intervencions quirúrgiques i que veuen que a pesar dels sous
que tenen o no actuen o prenen decisions que repercuteixen
negativament en la seva salut.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la representant del Govern,
la consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez.

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

Gràcies, vicepresident. Bon dia a tots i a totes, diputats i
diputades. El Parlament hauria de ser un reflex dels problemes
que preocupen als ciutadans, i el lloc on des de la política se
cerquen solucions. La legislatura passada, almanco en salut,
que és la meva responsabilitat, els consellers varen ser
interpel·lats per temes com, per exemple, el Reial decret
16/2012, un cop gran contra el sistema sanitari públic, el més
gran que s’ha fet en democràcia: la introducció del copagament
als pensionistes; la retirada de la targeta sanitària, que continua
vigent en aquest moment perquè el seu partit governa,
lamentablement, a l’Estat espanyol, lamentablement i
lamentablement governa. Parlar de copagaments i d’altres
mesures era el que vostès varen impulsar, donant molts de
maldecaps als ciutadans que per a ells en aquell moment no era
un problema la sanitat i ho va començar a ser a partir de 2012. 

Els consellers de Salut varen ser també interpel·lats per
llevar drets bàsics com el de l’accés a la salut. Nosaltres en
aquests moments hem possibilitat la retornada del dret a 11.000
persones en aquesta comunitat autònoma, fins que el Govern de
l’Estat decideixi, com ha fet a altres comunitats autònomes, que
no sigui possible. Als consellers del PP també se’ls
interpel·lava per les llistes d’espera; ja li he dit moltes vegades
que em preocupa molt aquest tema, i em preocupa molt perquè
darrere les llistes hi ha persones, cada una de les persones, però
el que li puc assegurar és que les llistes d’espera estan molt
millor que fa dos anys i mig. Hi ha més transparència i seguim
recuperant drets. També varen tenir interpel·lacions pel
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tancament dels centres de salut els capvespres i intent de
tancament d’hospitals públics. Crec que els Diaris de Sessions
són una bona fotografia de la política del Partit Popular en
matèria de salut.

Aquí compareixem contínuament per parlar de projectes; de
cronicitat, sí; de salut mental, també, en majúscula; d’atenció
primària, de participació, de voluntats anticipades; de la
inversió en salut amb més pressupost, amb la reobertura dels
centres de salut; les obres de Manacor, les desitjades obres de
Manacor per tots els ciutadans de les comarca que ja són una
realitat; la recuperació de moltíssims centres de salut i la
recuperació també de Verge del Toro, vell Can Misses i Son
Dureta.

Vostè continua parlant de mancances, mancances que
probablement algunes existeixen, no li diré que no, però que el
que sí està clar és que no en forma de retallada, com varen fer
vostès.

Crec que queda molt de camí per fer, molt, i mai no ho he
negat, i crec que també tenim una mirada posada a mitjà i a
llarg termini, com exigeixen una bona gestió i una bona
planificació. I miri, vostè no ho reconeixerà, Sr. Serra, però
hem estat reconeguts amb guardons d’àmbit nacional tant pel
Pla d’atenció a la cronicitat com pel Pla d’atenció a la salut
mental, com la gestió de les malalties rares, com la gestió de
l’avaluació assistencial, entre d’altres, i molts altres projectes
de gestió. I el que és segur és que el meu equip i jo donarem el
millor que puguem, perquè ens agradaria a més comptar amb
les seves propostes, i li ho dic sincerament i ho sap. Sap que
hauríem d’aconseguir un pacte d’estat per la sanitat pública,
però un autèntic pacte d’estat, i jo sempre hi he estat disposada
perquè crec que la ciutadania ho demana i ho exigeix. 

Crec que també, perquè ens entenguem i perquè sapiguem
de què parlam, podem mirar qualsevol dels indicadors de salut,
qualsevol, jo el convid a cercar qualsevol indicador, tots,
qualsevol, cada un d’ells, que avui estan publicats,
afortunadament també, i els comparem amb l’any 2015 i veurà
com tots, tots, absolutament tots, estan millor. A més també
desgraciadament tendrem dificultat per fer aquesta comparació,
perquè per exemple el 2010 es va fer la memòria i a partir del
2010, que governaven vostès, es deixaren de fer les memòries,
i això no costava doblers, i perquè no torni a repetir aquest
mantra que tenim més sous, que els tenim, també hi ha moltes
accions que no costaven doblers que es podrien haver posat en
marxa, i que li vull posar damunt la taula i que vull que també
la ciutadania ho sàpiga, perquè no podem parlar només de crisi
econòmica i no podem parlar només del fet que ara tenim més
sous, com diu vostè, sinó que s’han de fer moltíssimes mesures
que es podrien haver fet, com per exemple, el pot criticar, però
hem fet un pla estratègic en salut; tant de bo que l’haguéssim
trobat fet, perquè ja haguéssim començat un camí tal com..., bé,
a rel d’un consens, una participació de professionals; això no
costa doblers. I com vostè bé diu, sí, està fet per directius;
nosaltres hem escrit els plans, els hem escrit amb tota la nostra
humilitat i des del nostre poc temps disponible, però ho hem fet
amb rigor i amb participació. 

També podrien haver plantejat una estratègia d’atenció a la
cronicitat que vostès ara critiquen; tota la ciència i tota

l’evidència ens diuen que és com hem de garantir la solvència
i la sostenibilitat del sistema sanitari, tenir la feina definida,
bastava tenir la feina definida; tampoc no costava doblers, però
supòs que tampoc no els interessava. També podrien haver fet
aquest pla que ara vostè critica de salut mental, que encara no
està publicat, és cert, però el veurà, no es preocupi que el
veurà; supòs que tampoc no els va interessar.

Una anàlisi de les infraestructures, dels centres de salut,
estic d’acord, tal vegada no hi havia els doblers suficients per
fer nous centres de salut; alerta amb el manteniment, perquè el
manteniment s’ha de fer, si no sempre costa més car; no es va
fer ni una cosa ni l’altra. Es va tornar enrere un contracte
adjudicat a l’Hospital de Manacor, per exemple; per què no
varen definir els plans funcionals de tots aquells centres que
són necessaris?, el d’Artà, el de Montuïri, el de Sant Joan, el
de..., un munt de centres de salut imprescindibles. Si haguessin
fets aquests projectes, fets, només feta aquesta part que no
costa doblers, haguéssim pogut començar les obres només
començar la legislatura.

Un pla i una anàlisi de les necessitats de Son Dureta, de Can
Misses. Son Dureta, Sr. Serra, són 80.000 metres quadrats als
quals estam donant un ús i en els quals projectam un futur
centre d’atenció a la cronicitat que serà, segur, innovador i el
que es mereix la població; tampoc no ho feren. Varen iniciar
els tràmits per retornar Verge del Toro, i això tampoc no
costava doblers; probablement a Menorca devien pensar vostès
que no hi havia malalts crònics o que la iniciativa privada els
atendria. També, com li he dit, varen suspendre el pla director
de Manacor; avui està en obres, ja a la fi han pogut començar
les obres, tres anys després d’una feina intensa que hem fet des
d’aquest govern.

No calia fer res amb els sistemes d’informació, bastava
mantenir-los, bastava una mica de manteniment per no destruir
el que ja hi havia prèviament. Érem una comunitat pionera en
sistemes d’informació, Sr. Diputat, i tot això se’n va anar... va
desaparèixer durant la passada legislatura, i ara ho hem hagut
de recuperar i començar una altra vegada des del principi, i en
aquests moments estam en disposició d’avaluar, i d’avaluar
molt millor d’una manera molt més ampla.

Posar en marxa la central de compres. Sap quant hem
estalviat? Això sí que és una mesura estructural que no em
cansaré i que ens han felicitat, miri, aquest dissabte mateix a
Madrid; això és una mesura estructural. Acomiadar persones,
no invertir en manteniment, això són mesures fàcils, fàcils, però
que fan molt de mal i fan molt de mal als ciutadans, fa molt de
mal deixar créixer les llistes d’espera. Vostè ara diu, per què
operen en lloc de tenir les UCI disponibles? Doncs, perquè s’ha
d’operar, Sr. Serra, perquè les persones que estan en llista
d’espera tenen drets, i tenen drets que vostès es posen una bena
als ulls, i així succeeix a totes les comunitats on governen, una
bena com si no hi hagués llista d’espera, però darrera de cada
llista hi ha moltes persones. 

També podrien haver... ah!, el que li deia, 8 milions, més de
8 milions d’euros hem estalviat amb la central de compres en
dos anys, més de 8 milions, això és una mesura estructural que
cal fer. Però per què l’hem feta? Perquè hi ha gestors
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excel·lents que saben el camí cap on han d’anar i molts de
professionals que s’hi impliquen perquè sigui una realitat. 

Dissenyar plans de prevenció de la malaltia, de promoció de
la salut, d’obesitat, de rutes saludables, de pacient actiu, no té
cost, els pacients estan actius, estan encantats amb tot això.

Fer més contractes temporals, en contractes temporals varen
fer una barbaritat, no varen fer interinitats, no sé per què,
perquè tal vegada les empreses privades tenien més perills i
resulta que consolidaven als professionals sanitaris amb
contractes més estables? Per què no varen convocar
oposicions? Altres comunitats del PP sí ho varen fer, però aquí
no es varen convocar oposicions, s’han hagut de convocar o el
Sr. Montoro ha hagut de donar permís quan ha rebut un
arrambatge des d’Europa precisament per la temporalitat.

Miri, hi ha moltes coses fetes, no ens podem excusar en la
crisi econòmica, n’hi ha haguda, sens dubte, de crisi, però hi ha
hagut moltes decisions polítiques que han desmantellat el
sistema i deixar el sistema sanitari públic sota mínims per
afavorir una privatització posterior. No em digui més que no hi
havia doblers i no em digui que ara només hi ha més doblers,
el que hi ha és, a part d’equips excel·lents, professionals
excel·lents que sí els preocupa la sanitat pública i que es
preocupen per retornar tots aquells drets que vostès varen tirar
enrere.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Rèplica per part de l’autor
de la interpel·lació, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, si a totes les
intervencions que pugui arribar a tenir vostè em contesta el que
vàrem fer la legislatura anterior arribarà un moment en què ni
jo sabre... ni jo... ni jo les meves preguntes no tendran
contestació ni vostè podrà donar explicacions que diu que vostè
em dóna, però perquè realment el que hem vengut aquí avui a
plantejar-li amb aquesta interpel·lació són els problemes
d’avui, és a dir, que em doni explicacions d’aquelles bandes on
jo, o el nostre grup, pensam que pot haver-hi problemes en la
gestió sanitària. 

Li torn a dir una altra vegada, em consta que treballa i em
consta que té un equip que treballa, el que passa és que hi ha
àrees i zones on vostès no hi arriben per moltes raons i són les
que duc aquí, i aquesta feina, de vegades, no soluciona els
problemes, però és que, a més, hem d’aguantar discursos del
2015 i cap informació nova. No m’ha contestat cap pregunta,
jo entenc que moltes preguntes que li he fet en la primera
intervenció no les pogués tenir a mà, bé, té aquí tota la
conselleria, supòs que alguna li hauran passat per WhatsAap,
però podria fer-ho i no me n’ha contestat ni una, Sra.
Consellera. Home, com vol consens així? És que així no anam.

És com el Pla de cronicitat, un Pla de cronicitat que sembla
que està ben estructurat tècnicament, però darrera té una
entrada de missatges cap al 2015 que nosaltres no podem
acceptar perquè si s’examina la crisi econòmica examinem-la
des del principi fins al darrer.

Miri, hem vengut aquí bàsicament per exposar-li un tema
que és la falta de professionals específics d’aquesta comunitat,
que és un gran problema d’aquesta comunitat, i els problemes
que vostès han intentat abordar en aquesta problemàtica, les
solucions han estat lloguer d’habitatge, i resulta que la seva
política ha augmentat el 22% del lloguer aquest darrer any. Per
tant, política inefectiva. 

Segona causa per la falta de professionals a aquesta
comunitat, el decret del català. És una mesura antifidelitzadora,
per cert, els seus gerent ho diuen, li han dit a vostè, per tant, no
ho definiré, no entraré a parlar de la política cultural, vull parlar
de la política sanitària, política sanitària equivocada.

Per altra part, no paguen un complement d’insularitat que
a Canàries dobla les illes majors i quintuplica les illes menors.
Per tant, moltes mesures antifidelitzadores i cap mesura
fidelitzadora. Aquesta absència de professionals sanitaris fa que
aquests professionals sanitaris, aquestes especialitats mèdiques
que treballen estiguin saturades en l’activitat assistencial i que
no puguin dedicar-se a ampliar els coneixements ni a emprar
tècniques i això a la vegada constitueix una forma que la gent
que vulgui venir no vengui, perquè si s’ha de dedicar únicament
a activitat assistencial purament i no en té cap de tipus formatiu
o divulgatiu o de formació, doncs, resulta que això és una
barrera perquè venguin aquí. Així s’entrellacen aquestes
quatres raons i fa que aquesta situació estigui com està. A vostè
li dic que no aplica cap de les mesures que puguin fer
contrarestar tot això que passa. 

Resulta que aquest debat que tenim amb el tema del català,
el tema de la falta de professionals ens amaga altres debats i
això és el que he volgut plantejar jo en la primera intervenció,
amb dos temes: el Pla de cronicitat i el Pla de salut mental.
Però és que n’hi ha més, Sra. Consellera: a la segona visita amb
l’especialista es retarda, espera més d’un any. És a dir, han
disminuït temps d’espera per a primeres visites a costa
d’augmentar l’espera de les segones visites a cardiologia, a
urologia, a neurologia, a oftalmologia, a traumatologia. 

Un altre tema, la construcció del nou hospital públic per a
malalts de llarga estada. El 18 de desembre vostès varen dir que
ho estaven analitzant, però resulta que encara no sabem res,
absolutament res, d’aquest hospital que vostès deien que ho
estaven analitzant a veure on s’havia de col·locar. L’hospital
públic per a malalts de llarga estada que possiblement el volien
posar a Felanitx o a Petra, era un sociosanitari, Sra. Consellera.
Per tant, ho han analitzat? Quina serà la localització? Jo és que
faig aquí les preguntes i sé que no me les contestarà perquè les
preguntes que li he fet a la primera intervenció no m’ha
contestat ni una. 

Un altre tema que a nosaltres ens preocupa perquè hem vist
una distorsió, en el 2016 s’ha registrat en el sistema de gestió
d’incidències del Servei de Salut òptima de Son Espases, a 27
de novembre de 2017, 14.973 incidències i, una vegada
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revisades, 375, únicament 375 han suposat paralització,
proporció que no es dóna a altres hospitals d’aquesta
comunitat, generalment la proporció és molt més alta i volem
saber per què.

Quines noves mesures prendrà davant l’augment del 36%
d’atacs al personal sanitari de Balears, d’atacs en els dos
darrers anys?

El tema de l’al·lergologia, Sra. Consellera, la Societat
Balear de l’Al·lergologia critica la idea de l’especialista
assessor. Amb l’esmena de Podem aprovada, tenim un..., amb
el suport del Partit Popular, tenim un al·lergòleg públic per
1.200.000 habitants, quan l’OMS diu que en fa falta un cada
50.000. Aquesta proporció la tenim si incorporam els privats,
però als privats només hi pot anar la gent que paga. Per tant,
volem saber si vostès estan plantejant una acceptació de la
cooperació pública privada, de la mateixa manera que ho fan
quan jo li deman per escrit quants convenis sanitaris,
sociosanitaris, han llevat des de principis de legislatura i vostè
em contesta que únicament la Fundació Kovacs, i que no es té
previst que deixin de prestar convenis o col·laboració sanitàries
i sociosanitàries amb entitats privades fins a finals de
legislatura. És a dir, el discurs que fan vostès aquí que han
llevat convenis amb centres i activitats privades sanitàries i
sociosanitàries no és vera, és una mentida, únicament han llevat
el conveni de Kovacs el primer dia de legislatura. 

Per tant, en definitiva, Sra. Consellera, vull repetir, el que
hem de fer és agrair la feina que fan tots els professionals
sanitaris que són els que aconsegueixen el bon nivell
assistencial que tenim, que la perfecció que intenta transmetre
vostè en les seves diferents intervencions no és real i que els
sous que ara vostè té li han permès obrir contractacions de
personal amb caràcter general, però no solucionen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’acabar, per favor. Gràcies. 

EL SR. SERRA I FERRER:

... -estic acabant, Sr. President-, no solucionen definitivament
la llista d’espera quirúrgica ni per especialitats per la seva
passivitat en aquest tema, i per la presa de decisions contràries
a un dels principals problemes d’aquesta comunitat que és la
falta de professionals sanitaris. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Contrarèplica per part del Govern, té la
paraula la consellera Gómez.

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

Gràcies, vicepresident. Li contestaré coses concretes perquè
després vostè em diu que no contest coses concretes. 

El plus de fidelització. L’increment del plus de fidelització
es cobra aquest mes a Eivissa, Menorca i Formentera. Els
metges d’Eivissa, Menorca i Formentera cobren més del que
havien cobrat fins ara, és a dir, un compromís complit. Els ho
he dit moltes vegades, tenim compromisos de legislatura,
aquest era un compromís de legislatura i aquest mes cobraran
més a Eivissa, Menorca i Formentera, no el plus que es cobra
habitualment, sinó ja l’increment. El Sindicat Mèdic, per
exemple, està, doncs, també ha fet la feina, nosaltres amb
consens, amb diàleg i amb participació un tema més aconseguit.
Li contest.

Li contest que el TAC de Manacor, em parlava de demores,
el TAC de Manacor estava previst a les obres anteriors i està
previst en aquestes obres i en la primera fase, en la remodelació
de l’ampliació d’urgència de l’Hospital de Manacor, a la
vegada estam licitant el TAC de Manacor, està a punt de ser
licitat, s’han presentat una sèrie d’empreses i estam a punt de
licitar. Per tant, es posarà el TAC a Manacor i aconseguirem
d’aquesta manera reduir l’espera o les demores que hi pugui
haver.

Vostè em parla de..., vostè la setmana passada em parlava
de retrovisors, és que... miri, Sr. Serra, no és que vulgui..., tant
de bo haguéssim trobat una situació excel·lent a la sanitat
pública, és que jo estaria encantada, estaria encantada d’haver
trobat un pla d’atenció a la cronicitat, un pla estratègic, un pla
de salut mental, ens hagués encantat haver trobat tot això, però,
és clar, vostè em parla de retrovisors, idò s’han de dur els
retrovisors, no només per seguretat, sinó també per saber... per
poder anar amb seguretat cap endavant. I no el vull criticar, el
que faig és una comparació perquè és el punt de partida, jo li
puc dir al 2015 la situació que hi havia en salut i la que tenim
avui, però amb ànim de fer crítica, ni destructiva, simplement
comparar, teníem aquella situació i hem millorat en aquestes
coses i crec que no hem empitjorat en res. Ara bé, tenim molt
de camí per endavant i moltes coses a millorar i necessitam una
propera legislatura per poder consolidar tots els nostres
projectes, tots aquests als qual posam la mirada a mig i a llarg
termini. Li he dit coses concretes.

Què més? El Pla de contingència. El Pla de contingència
està molt bé, el presenten demà a comissió, però és que tot el
que presenten ja ho estan fent, ho estam fent des de fa anys. És
que ja ho hem presentat en diferents ocasions i ja, abans de la
temporada de grip, ja vàrem dir quin seria aquest pla de
contingència i hem incrementat en 70 llits, mai no hi hagut tants
de llits disponibles a la comunitat autònoma, llits públics; que
s’han obert àrees assistencials on... ningú no somniava que es
podien obrir; hem posat 90 professionals més per poder atendre
aquests recursos i per reforçar les urgències, per reforçar els
centres de salut, tenim molts més professionals a atenció
primària, hem reforçat tots els centres amb metge i amb
infermera. Ara, fa uns dies es varen donar interinitats
precisament per reforçar els centres de salut, d’infermeres i se’n
donaran també de metges.

Mentrestant vostès..., o sigui, és clar, partim d’una situació
dramàtica al 2015, engegar 1.400 persones, no es recuperen ni
tan sols en dos anys, però ja n’hem recuperat més de 1.000, ja
hem fet moltes més interinitats. Hem estabilitzat..., com
s’estabilitza, Sr. Serra? Idò també amb projectes, li ho he dit
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altres vegades, és important il·lusionar els professionals i
recuperar drets, hem recuperat dies lliures, dies d’IT, dies
d’acció social, un munt de drets perduts que s’han recuperat, i
els professionals estan molt més contents i estan molt més
implicats.

Que falten i que manquen metges? Sí. I no em torni dir que
jo no ho reconec, perquè som la primera, fa molt poc temps que
he escrit una carta a la ministra en què li deia com de
preocupada que estava per la mancança de metges, a tot l’Estat
espanyol, però jo estic preocupada en aquesta comunitat
autònoma. Però amb el català no podem fer demagògia perquè
el decret no s’ha aplicat no s’ha aplicat. Per tant, si falten
metges no té res a veure amb el decret, no té absolutament res
a veure, falten perquè no n’hi ha -perquè no n’hi ha-, perquè no
hi ha pediatres, perquè no hi ha radiòlegs, perquè no hi ha una
certa... una sèrie de professionals.

Però també li puc assegurar que molts de professionals
vénen atrets pels nostres projectes i així aconseguim tenir-ne
molts més que no en tenien vostès.

Farem el concurs oposició de les 5.000 places perquè ens
preocupa i li parl de professionals, del que vostè em parlava, i
així aconseguirem més estabilitat, molta més estabilitat i tenir
personal... personal també amb una sèrie de drets recuperats.

I ara tenim moltíssimes més interinitats, com li deia, però el
que tenim sobretot són molts de projectes, molta recuperació de
drets per als ciutadans que sí la perceben. 

Vostè em diu: “les llistes d’espera a Eivissa no són tan
bones com a la resta d’àrees de salut”; és cert, no són tan
bones, són les que tenim més treball per fer, per millorar, però
està molt millor que al 2015, Sr. Serra, al 2015 hi havia 2.500
persones de més de sis mesos per ser operat i ara n’hi ha 500,
aproximadament 500 a dia d’avui. Per tant, és clar que
treballam i lluitam i seguirem lluitant per les llistes d’espera.
No podem... nosaltres no podem dir: només atenem urgències,
només fem intervencions quirúrgiques; ho hem d’atendre tot i
ho hem d’atendre des de..., amb diàleg, amb participació.

Els professionals, ja li ho dic, afortunadament estan la
majoria prou contents de trobar consens, de trobar diàleg i de
trobar escolta.

I també de la innovació i de tota l’aposta tecnològica que es
fa i de la inversió. Més de 250 milions d’euros en inversió a
centres de salut, hospitals, multipliqui per catorze...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant, per favor.

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

... i tot això... -ara mateix, vicepresident-, tot això gràcies a
l’aposta d’aquest govern per la sanitat pública.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 1723/18, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política cultural del Govern,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 199/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 1723/18, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política cultural del Govern,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 199/18.

Correspon, en primer lloc, la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Ciutadans els proposa avui debatre sobre una qüestió
que, al nostre entendre, és essencial per a qualsevol país, la
política cultural de les administracions i, més en concret, en
aquest cas, del Govern, i ho fa des d’una premissa, la cultura
d’aquesta comunitat és una cultura polièdrica, que s’expressa
de maneres diverses per mitjà de llengües diverses, quan és el
cas evidentment, no sempre s’expressa lingüísticament, i
servint-se de referents culturals també prou distints. Com és
natural aquesta cultura resulta de la suma entre iniciativa
pública i iniciativa privada i també de l’esforç que fan a l’àmbit
públic les diferents administracions que tenen competències en
la matèria.

De totes maneres, a nosaltres ens toca parlar aquí del
Govern, de la política que ha fet i fa el Govern ja que aquesta
moció deriva de la interpel·lació que vàrem presentar, ara fa
quinze dies, en aquest mateix sentit a la consellera de Cultura,
Participació i Esports. I el cert és que llavors la consellera va
contestar determinades preguntes que jo mateix li vaig fer i,
això sí, no sempre amb prou precisió i en va deixar unes
quantes enlaire sense resposta i aquestes preguntes deixades
enlaire sense resposta tampoc no les va arribar a aclarir en la
compareixença en la comissió del passat dia 15.

Per tant, confio que el debat d’avui, com a mínim el debat
entre tots, ens permeti anar un poc més enllà d’aquestes
negrors.

Abans de passar a argumentar el per què de cadascun dels
punts de la moció, em referiré a dues qüestions més d’àmbit
general. La Conselleria de Cultura, maldament existeixi des del
començament de legislatura, es pot dir que du a penes un any
amb un projecte més o manco definit, o sigui, que haurem
perdut tots plegats aquí mitja legislatura. És ver que no és
l’única conselleria que es troba en aquest cas, també la de
Territori per exemple ha malgastat un bon tros de legislatura en
relació amb les polítiques d’habitatge i ara tots en pagam una
mica les conseqüències.

Així i tot no són casos comparables, allò de Cultura
francament no ho supera ningú. Hem tengut de moment tres
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conselleres i la poca feina que varen arribar a fer les dues
primeres a més a més ha estat arraconada o girada damunt
davall per la tercera i actual, basti recordar aquell institut de
nova planta, anomenat Illenc, que avui dia dorm el son dels
justos. Per tant, a afectes pràctics podem dir que fa ben poc que
podem parlar amb propietat, com a mínim, de polítiques i de
plans culturals.

I l’altra qüestió d’ordre general a què volia referir-me
guarda relació amb les modalitats insulars. Veuran que no hi ha
cap punt de la nostra moció que hi al·ludeixi. L’experiència
parlamentària, ho he de confessar, m’ha demostrat que
proposar-los que parlem d’aquest assumpte, per molt que el
nostre Estatut ho faci de manera clara i explícita, acaba de sent
una pèrdua de temps. Per tant, no hi insistiré, però sí recordaré
un pic més que aquestes modalitats han de ser objecte d’estudi
i protecció i res no fa pensar, amb els actes com a mínim, que
aquesta conselleria, ni ara ni amb les conselleres passades, hagi
tengut el més mínim interès a complir amb aquest precepte
estatutari.

I passem ja als punts de la moció. Els dos primers podem
tractar-los de manera conjunta, al cap i a la fi apel·len al que
vaig caracteritzar a la meva interpel·lació de fa 15 dies, a la
política cultural inclusiva. De la mateixa manera que no podem
deixar fora de l’educació pública cap infant, siguin quines
siguin les seves aptituds ni els seus interessos, tampoc no
podem deixar fora de la cultura pública cap ciutadà, siguin
quines siguin les seves inclinacions, ni, per descomptat, cap
creador sigui quin sigui el gènere cultural de què se serveix, la
llengua en què s’expressa, o el missatge que aspira a
transmetre. I això mateix s’ha d’esperar, al nostre entendre, de
la partida d’ajudes i de subvencions, que tenguin en compte
aquest ampli ventall de peticionaris i de públics que hi estan
associats i que no els discriminin sota cap concepte, ni
positivament ni negativament.

Un cas notori i visible d’aquesta discriminació és la política
de la conselleria en relació amb els mitjans de comunicació,
subvenció als que estan escrits en català i càstig, o sigui,
subvenció denegada, als que estan escrits en castellà. I no fa
falta que els digui, és clar, com de poc inclusius són els
continguts de la majoria de publicacions escrites en català, basti
recordar, per exemple, el motiu adduït per l’actual directora de
l’Ara Balears per fer fora cinc periodistes: “no creien en el
projecte de país”. Bé, major exclusivitat impossible.

El punt número 3 de la proposició respon, de la moció, a
una reclamació del sector de les indústries culturals. La creació
d’aquest institut, ja li ho vaig dir a la consellera, a la
interpel·lació, ens sembla a priori una bona iniciativa, ara hem
de veure evidentment com es concreta i quins són els primers
passos, perquè tot just seran uns primers passos que aquest
institut pugui donar. En tot cas, els deia que aquest punt 3
responia a una reclamació del sector i el mateix pot afirmar-se
del punts següents fins el darrer. El punt 3 afecta als fons
europeus i la necessitat que el Govern faciliti a les empreses
culturals l’accés a aquest fons. Es tracta d’una premissa
essencial perquè els nostres creadors i les nostres empreses
puguin participar de les coproduccions i, en conseqüència,
puguin beneficiar-se també de la projecció exterior, circuits

d’exhibició bàsicament que aquests projectes internacionals
acostumen a tenir.

El punt 4 fa referència a les produccions audiovisuals. Els
he d’advertir en aquest sentit que la redacció d’aquest punt de
la moció i, evidentment, això és culpa meva, és imprecisa i pot
prestar per tant, a confusions, per tant, voldria precisar-ho
encara que sigui aquí in voce; on diu: “la partida d’IB3
destinada a produccions i a coproduccions”, hauria de dir
“l’increment de la partida d’IB3", és el que falta a la redacció,
aquesta expressió “l’increment de la partida d’IB3, destinada
a produccions i a coproduccions". O sigui, per ser més clars, en
termes econòmics, la proposta consisteix a triplicar com a
mínim els 500.000 euros d’increment pressupostari d’enguany
en aquesta partida dedicada a produccions i a coproduccions.
Per tant, arribar fins a 1,5 milions en termes econòmics. Els
agrairia que acceptassin aquesta esmena in voce, perquè
sobretot ningú no es pogués confondre després sobre el sentit
de la proposta.

No fa falta que els digui com és d’important des del punt de
vista creatiu, però també des del punt de vista empresarial,
aquest sector o sots-sector de la cultura, s’hi combinen dos
aspectes clau: ser un sector cultural punter i ser alhora un motor
de diversificació empresarial i, evidentment, econòmic. És
evident que tot això són aspectes positius i que qualsevol esforç
econòmic que es pugui fer en aquest sentit i per poc ben
orientat que estigui ha de ser, al nostre entendre benvingut.

El punt 5 demana al Govern que posi en pràctica una
política d’incentius fiscals. Per molt que la fiscalitat depengui
en bona mesura de Madrid, del Govern central, i Ciutadans,
vull recordar-ho un pic més, en els darrers pressuposts ja va
pactar la inclusió de la rebaixa de l’IVA fins al 10% per als
espectacles en directe, una rebaixa que si hi ha pressuposts del
2018, hauria de ser també per a la resta de produccions del
sector, és a dir, que també s’hauria de baixar al tipus del 10%.
De totes maneres això dependrà d’aquests pressuposts, que de
moment són allà als llimbs de la política d’aquest Govern
central. A pesar de tot això i d’aquesta part de fiscalitat, també
hi ha marge, des del punt de vista autonòmic, a través dels
imposts que aquest Govern pugui produir i, per tant, des
d’aquest punt de vista a través de polítiques de bonificació, o
de desgravació, hem d’esperar també que hi pugui haver un
esforç governamental.

I el darrer punt, el número 6, jo crec que és un punt de sentit
comú. Consisteix sobretot en reclamar l’existència d’una
finestra única a l’administració, també és una reclamació prou
comprensible crec jo, en aquest cas hem d’imaginar que en el
mateix Institut d’Indústries Culturals, una finestreta única que
serveixi per reduir tràmits administratius que són a causa
sobretot de la diversitat competencial entre Govern i consells,
ni els creadors culturals, ni les empreses productores de cultura
no tenen cap culpa del repartiment de les competències entre
administracions, per tant, l’obligació d’aquest Govern en
relació amb la resta d’administracions és facilitar-los justament
totes aquestes feines i eliminar, per tant, els entrebancs que es
troben.

I res més, esperant que puguem aprovar aquesta moció, els
agraesc la seva atenció.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Pericay. Intervenció dels grups parlamentaris
que han presentat conjuntament l’esmena RGE núm. 2195/18.
Pel Grup Parlamentari Socialista...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Deia vostè..., aquí, Sr.
Pericay, un dia ens haurem de prendre una til·la amb la seva
catalanofòbia, però bé, intentarem ser correctes.

Deia vostè a la seva intervenció de dimarts passat, quan va
fer la interpel·lació que aquest Govern té un concepte de
cultura del que voldria que fos i no del que és. I és clar que sí,
perquè per a aquest Govern la realitat és millorable i en això
està, en intentar millorar la realitat de milers de famílies que ho
estan passant malament i estarà d’acord amb mi que això és
positiu. I la realitat cultural en concret també per suposat no és
aliena a aquesta necessitat de millora, doncs veníem d’una
inversió en cultura retallada per totes bandes. I com vostè va
poder constatar, perquè fa res hem aprovat els pressuposts,
aquest Govern ha augmentant significativament la partida en
política cultural.

Per posar un exemple i ja que vostè parlava de l’IEB,
l’Institut d’Estudis Baleàrics, que no ha desaparegut, ni
l’ILLENC no ha desaparegut, ha canviat de nom, ha recuperat
el nom d’Institut d’Estudis Baleàrics, perquè suposa retrobar el
nom de Balears; bé, doncs, l’Institut d’Estudis Baleàrics ha
passat de tenir un pressupost el 2005, de 2,5 milions a ara de
més de 3,5. O sigui més d’1 milió és la millora en política
cultural que fa aquest Govern i l’aposta que fa aquest Govern
per la cultura. O, per exemple, com ja li va dir la consellera, les
12 places que es treuran per dotar de més personal els
equipaments públics, perquè a la bona gent d’aquestes illes li
sigui més fàcil accedir a la cultura a través de biblioteques,
museus i arxius. Però bé, tot això ja li ho va dir la consellera.

Però en la seva intervenció no ens diu què és per a vostè la
cultura, tot i que nosaltres també tenim molta imaginació i ens
ho podem imaginar, es va dedicar a criticar unes paraules dites
per l’ara vicepresidenta, la Sra. Bel Busquets, imaginant que
deia el que vostè es pensava que deia. També va dir en la seva
intervenció, i citaré textualment: “no hi ha una cultura pròpia,
com a mínim d’acord amb l’Estatut, per contrast d’una i pròpia
o d’oficial. Per tant, és evident que aquest pla estableix una
connexió entre llengua i cultura”. Com si fos aquesta connexió
un pla malèvol i secret, Sr. Pericay, és que és clar que hi ha
connexió entre llengua i cultura; és que per a aquest govern la
llengua és cultura. Tant de bo seria que per al Govern de l’Estat
les llengües fossin cultura, les quatre llengües que té aquest
estat fossin totes igual d’estimades i respectades. S’imagina
quanta riquesa que tindríem en aquest estat?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però no, però no. Per a alguns, i aquí els incloc i els primers
de la llista, les llengües són instrument de guerra política. Que
trist, Sr. Pericay!, que trist que hagin vingut a política per

recuperar polítiques repressores que fa molts d’anys haurien
d’estar desterrades i no oblidades, oblidades, mai. No cal que
li recordi com li ha anat, al Partit Popular, utilitzar aquest
mètode de guerra, perquè tenim aquí la mostra, en aquest
parlament, prengui compte.

Per a aquest govern les llengües són cultura, són patrimoni,
són riquesa, intenten explicar com som i com és aquesta terra.
Hi ha moltíssims exemples d’expressions culturals escrites,
cantades, dites amb les diferents variants del català que parlem
en aquestes illes, de totes les variants. Jo el convido, ara que en
parlem, el convido a venir al meu poble, Es Migjorn, i jo li faré
la ruta del metge Camps; sap qui és el metge Camps? No.
Francesc Camps i Mercadal, doncs és un folklorista menorquí
que va recollir totes les dites de Menorca; era un metge que
anava per les cases. El convido a venir i veurà com cuidem els
governs d’esquerra les llengües que es parlen en aquestes illes,
la llengua i els diferents dialectes que es parlen en aquestes
illes. Quan vulgui venir ho podrà comprovar, com cuidem les
variants del català que es parla en aquestes illes.

Aquí tenim una llengua pròpia, diferent de la que es parla
en tot l’Estat, i així com la Constitució mana a l’Estat, al
Govern de l’Estat, cuidar la llengua castellana, tenim la RAE,
tenim l’Institut Cervantes -ho sap, no?-, també mana al governs
de les comunitats autònomes amb llengua pròpia que cuidin les
seves llengües, les facin respectar i les donin a conèixer, és una
obligació per llei, i com bé li va dir la consellera es donen
ajudes als creadors, pensin el que pensin i s’expressin com
s’expressin, però sempre tenint en compte que per llei
correspon al Govern de les Illes Balears cuidar el català, sigui
quina sigui la seva ideologia d’aquest govern.

Per cert, parla de subvencions a mitjans de comunicació
però, Sr. Pericay, és que menys tres en català i un d’ells que
només és escrit i només el cap de setmana, tots els altres són en
castellà. Quina és la llengua minoritària?, quina és la llengua
discriminada, Sr. Pericay? I no és una pregunta difícil, eh?, és
ben fàcil. Quantes televisions i ràdios veiem i escoltem en
català a part d’IB3?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

TV3, TV3, i gràcies al fet que el Sr. Bauzá va marxar ara ja
la tornem a veure, i mentre no ho impedeixi el Sr. Rajoy, no se
li en vagi la mà. Tota la resta són canals i emissores en llengua
catalana. Una altra vegada, Sr. Pericay, quina creu que és
llengua minoritària també en aquest cas?, doncs una altra
vegada la catalana en totes les seves variants.

Per tots aquests motius, perquè aquest govern no discrimina
cap artista, perquè aquest govern no va denunciar el Sr.
Valtònyc i ha mostrat el seu rebuig i la seva desproporcionalitat
a la condemna..., perquè aquest govern no ha fet el que el
govern de la comunitat de Madrid va fer amb la fira ARCO,
que com que una obra molestava va i la treu, la discrimina, i,
per cert, mira tu quina casualitat que vostès donen suport a
Madrid al govern de la Sra. Cifuentes; ha anat allà a presentar
aquesta iniciativa?, ha anat allà a demanar que no es
discrimini?, ha anat allà a dir que està en contra d’aquesta
discriminació? No, no l’hem vist allà.
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(Alguns aplaudiments)

Com li deia, sap què és això que fa vostè aquí i no fa a
Madrid?, hipocresia, Sr. Pericay, està essent hipòcrita. 

Com li deia, i per tots aquests motius, nosaltres sí que
donarem suport als punts 1 i 2. Pel que fa al punt 3 estem ja -li
ho va explicar també la consellera- estem dins el programa
cultural euroregió dels Pirineus Mediterrània, que facilita
l’accés als programes com Europa creativa. Els punts 5 i 6, que
es refereixen a l’Institut d’Indústries Culturals, com també li va
explicar la consellera tant aquí com en compareixença, els
votarem a favor ja que com li va dir la finalitat d’aquest institut
és donar suport a la feina d’aquestes indústries i dels seus
treballadors, lluitar contra la precarietat laboral tan elevada
d’aquest sector, que la feina dels creadors es percebi també
com un mitjà de vida per a ells, que la cultura s’entengui alhora
com un bé en si mateix i també com a potència creadora de
riquesa i llocs de feina ben remunerats; un institut perquè la
cultura sigui una eina transformadora del model econòmic que
tenim, que tenim actualment. I dins aquest marc i amb la revisió
de la Llei de mecenatge la consellera ja va explicar que
s’estudien incentius fiscals per facilitar la continuïtat i la
creació d’aquestes empreses.

I respecte del punt de la finestra única també li van
comentar que s’està mirant la manera de fer-ho entre totes les
institucions, consells i ajuntaments i govern.

Quant al punt 4 el votarem en contra a no ser que accepti la
nostra esmena, “sempre que sigui possible”, perquè ja agradaria
a aquesta consellera poder triplicar el pressupost en producció
audiovisual, igual que li agradaria triplicar el pressupost de la
Direcció General de Joventut, de la Direcció General
d’Esports, de la de Política Lingüística, dels serveis socials, a
tot arreu; el que passa és que no creiem en miracles ni en
brindis al sol. Si vostè posa això nosaltres hi votarem a favor i
així totes les haurem votat a favor.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Es referia el
portaveu de Ciudadanos en el debat d’interpel·lació previ a
aquesta moció que debatem avui a la idea original de cultura
que es maneja des del Govern, la qual acusava d’un pecat
original -per dir-ho així, utilitzant les seves paraules- de
parcialitat, de manca d’inclusió. Jo crec que d’entrada sí, és
cert que la nostra concepció de cultura, i ho dic des de l’estudi
del seu programa electoral en matèria de cultura, és cert que és
diferent de la seva, en el sentit que nosaltres entenem la cultura
com un dret, com una qüestió transversal, i així es desplega la
política que es fa de la conselleria, i vostès l’entenen sobretot,
i ho dic com a partit, i aquest és el seu pecat original, com un

producte, com un element purament i exclusivament de
consum, sense comptar, evidentment -i ja ha sortit a les
paraules o a la intervenció que m’ha precedit-, amb aquesta
obsessió que posen cada vegada de manifest cada vegada que
es parla d’aquest tema en la qüestió lingüística, posant en
qüestió una i altra vegada la cooficialitat de les llengües i la
protecció de la llengua catalana.

Són atrevits, en aquest tema, tan atrevits que sincerament
els he de dir que fa mal als ulls veure una iniciativa
parlamentari seva, i això, Sr. Pericay, que vostè és lingüista, i
que a més es tracta d’una moció sobre cultura escrita amb
registre informal, amb salat, perquè tots sabem que no ho fan
per defensar cap modalitat, ni cap mallorquinitat, sinó que ho
fan per qüestionar la unitat i la coherència de l’idioma, perquè
si es fes el mateix, si es fes aquesta destrossa amb el castellà no
sé què dirien. Perdoni, però li ho havia de dir.

També ens acusa de tenir un concepte de cultura molt
semblant al que tenim en educació, que a més se suposa que
volem patrimonialitzar -estic utilitzant tot el temps paraules
seves- i jo li torn a veure aquesta obsessió, i de fet són vostès
que condicionen tot el que té a veure amb cultura i educació a
la llengua, no com un element de trobada, de respecte a la
diversitat, de creixement, sinó com un element de conflicte i de
segregació, i per això estaria bé que abans de venir aquí a donar
segons quines lliçons fessin el simple exercici de mirar-se al
mirall en tots i cada un d’aquests punts que ens plantegen avui
a la moció, perquè els que menyspreen, per exemple, no en
aquest cas (...), si volen la comunitat educativa, que té molt a
veure amb cultura, són vostès, que ni tan sols no van a la
Comissió d’Educació d’aquest parlament i s’han botat ja les
desenes de compareixences que duim ara de representants de la
comunitat educativa, perquè vostès troben que, primer, un pacte
estatal, quan aquí parlam d’un pacte social, que vénen a aquest
Parlament i als que hauríem de tenir un mínim de respecte.

Però és que, després, quina és la condició que vostès posen
perquè hi hagi un pacte educatiu a nivell estatal? Què és més
importants que els recursos, que les ràtios, que la possibilitat o
la necessitat de què hi hagi un pacte educatiu a nivell estatal?
No, que el castellà sigui la llengua vehicular de l’ensenyament,
passant per sobre de les competències de les comunitats
autònomes, però sobretot d’un sistema que ha fet, per exemple,
que l’educació a pesar de les seves campanyes i d’altres
d’intoxicació, sigui la menys segregadora de tot l’Estat, la
menys segregadora i la més inclusiva. Per tant, es mirin en el
mirall, Sr. Pericay.

En el punt 1 de la moció, justament parlam d’això, d’una
política cultura inclusiva, perquè suposa que la que fem ara és
segregadora, mir a la Sra. Consellera, i discriminatòria, no? Per
tant, són incapaços de reconèixer que la política cultural que es
fa des de la Conselleria de Cultura, es fonamenta en els valors
culturals de la pluralitat, de la diversitat, del respecte, sense cap
tipus de discriminació. Ja li ho va dir la consellera, primera des
d’aquesta idea de la defensa de la cultura com un dret, la nostra
primera preocupació és facilitar l’accés a la cultura, als
ciutadans i aquí és on s’emmarquen qüestions concretes, que
tampoc no he escoltat a la seva intervenció i que s’haurien de
reconèixer des de l’ampliació de l’horari de l’Arxiu de
Mallorca, de la contractació de personal per a espais públics
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com la Biblioteca de Palma, de la qual s’hauria de
corresponsabilitzar l’Estat, justament, perquè ens deixa aquí
unes infraestructures que després nosaltres ens hem de fer
càrrec de la gestió i volem que els ciutadans i ciutadanes hi
accedeixin; la feina que es fa des del Consell de Mallorca pel
tema del Museu Marítim; les obres que ja s’han licitat de la
rehabilitació de les cases d’Antoni Catany.

I a més, també hi ha, i li ho va dir la consellera, evidentment
les convocatòries del Govern no discriminen, no fan distinció
entre els creadors en funció del que fan i se subvenciona fins i
tot evidentment publicacions que es fan en castellà. I també
estaria bé tenir clar que quan parlam de cultura i producció
cultural, no tot està supeditat a qüestions lingüístiques. Els ho
torn dir, es mirin al mirall, quin és el partit que va boicotejar no
fa massa una declaració institucional en el Consell de Mallorca
per commemorar l’Any Llompart que se celebra enguany?
Afirmant que el Sr. Llompart no era un poeta, un creador, un
activista cultural, a qui devem pens sincerament moltes coses,
sinó que era un pancatalanista perillós que volia rompre
Espanya. Qui discrimina en funció de l’orientació ideològica?
Qui posa de manifest de bell nou les seves obsessions? No som
nosaltres, Sr. Pericay. I així i tot votarem a favor d’aquest punt,
però dubt sincerament que vostès el complissin.

Passant al punt 2, supòs que vostès deuen coincidir avui
amb aquesta pàgina sencera que li dedica El Mundo, signat per
un senyor que tampoc no té cap mirament en utilitzar la
violència per defensar les seves idees, dient que “la consellera
de Cultura finança el separatisme”. Idò, ja cadascú amb els
somnis humits, per a nosaltres la cultura és una cosa prou més
seriosa i que mereix molt més respecte. I els mitjans de
comunicació, que també és un punt de la moció, també els que
publiquen en castellà, tenen i poden accedir a les subvencions
de cultura. Òbviament si es tracta de subvencions per protegir
i per afavorir l’ús de la llengua catalana, que és una obligació
estatutària i jo diria que ètica, per imperatiu ètic, una llengua
catalana infinitament minoritzada en els mitjans de
comunicació, hauran de publicar alguna cosa en català per
poder accedir a aquestes subvencions. Així i tot, en el punt 2
també hi votarem a favor. Torn posar en dubte què és el que
farien vostès si gestionassin aquesta qüestió.

En el punt 3, sobre facilitar l’accés als fons europeus per
part de les indústries culturals, li record que s’ha impulsat la
participació de les Illes Balears dins el programa cultural de la
Regió Pirineus Mediterrània, -tranquils!, no és la regió Països
Catalans de la Unió Europea-, és l’Euroregió Pirineus
Mediterrània, com a plataforma per facilitar l’accés als
programes europeus i, a més, des de la conselleria es col·labora
amb el Centre Balears Europa per facilitar els tràmits amb les
organitzacions i els creadors interessats. Per tant, cosa es fa,
però hi votarem a favor.

En el punt 4 sobre producció pròpia d’IB3, ja se n’ha parlat,
s’ha incrementat molt el pressupost, no vol dir que s’hagi de
triplicar el pressupost d’IB3 per triplicar la producció
audiovisual. De fet, petits increments de pressupost, com el que
ja es va produir l’any passat, van incrementar moltíssim en més
de 2 dígits la producció audiovisual pròpia i les coproduccions,
amb la pujada que hi ha hagut enguany del pressupost,
segurament s’incrementarà molt. No sabem, ja ens agradaria,

però dependrà de l’ens públic que es pugui triplicar. Per això
li hem fet aquesta esmena que diu “en la mesura del que sigui
possible”.

En el punt 5 sobre els incentius fiscals, està bé que ho
plantegin. Vostè crec que avui no ho ha dit, però en el debat de
la interpel·lació sí que evidentment es va penjar aquesta
medalla de la baixada de l’IVA cultural a l’Estat espanyol,
gràcies al Sr. Rivera i a Ciudadanos, quan, sincerament, si
vostès saben i tenen nocions simples de matemàtiques, sabran
que el Partit Popular era l’únic que estava en contra de la
baixada de l’IVA cultural i per tant, no els feia falta aprovar
això amb el Partit Popular, bastava que haguessin cercat altres
suports i no donessin suport a un Govern d’Espanya i un
ministre de Cultura que no és que precisament tengui a Espanya
ni el suport ni la sintonia amb els principals sectors culturals de
l’Estat. Dit això, hi votarem a favor, sàpiga també, ho ha dit la
companya del Grup Socialista que m’ha precedit, que s’està
revisant la Llei de mecenatge també per facilitar aquesta
política d’incentius fiscals per a les empreses culturals.

I el mateix pel que fa al punt 6, sobre l’Institut d’Indústries
Culturals, que sap que encara està en procés de redacció dels
seus estatuts, que òbviament recolliran les opcions de
funcionament més vàlides i àgils que contempli el marc legal i
que puguin facilitar els tràmits administratius davant de les
diferents institucions. És una pena que proposant tantes coses
com les que el Govern ja està fent, s’hagin oblidat per exemple
del Pla de cultura, que com sabrà va motivar fa dues setmanes
una compareixença a petició pròpia de la consellera Tur en
aquest Parlament, per donar-ne comptes. I allà més enllà
d’aquesta obsessió malaltissa sobre la llengua i les pel·lícules
que es munten, permeti’m que li digui que molt poques varen
ser les aportacions de Ciutadans, la millor aportació que es pot
fer a la cultura és estimar-la i apreciar-la en qualsevol de les
seves manifestacions, protegir-la i difondre-la, fins i tot quan no
t’agrada el que diuen els artistes, com el raper Valtònyc...

(Alguns aplaudiments)

... i com tants d’altres que s’enfronten a condemnes i a
processos judicials, que persegueixen no només el dret a la
llibertat d’expressió, sinó la cultura i l’expressió cultural. Quan
es criminalitza l’expressió cultural i es donen missatges
d’“alerta amb el que dius”, “alerta amb el que escrius” i “alerta
en com ho expresses”, les víctimes directes són la democràcia,
la llibertat d’expressió i també la cultura, aquesta que ara
preocupa tant. Vostès diuen que els preocupa la cultura, però
han pres posició al costat dels botxins. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Valtònyc,
Fariña i ARCO van ser els protagonistes d’un dimecres negre
per a la cultura i per a la llibertat d’expressió. Quan estava
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preparant la meva intervenció per a avui, em va venir al cap,
com també a la meva companya Laura Camargo, un dels grups
mítics dels anys 80 de La Movida espanyola, com va ser
Golpes bajos i la seva cançó Malos tiempos para la lírica, avui
podríem adaptar el títol d’aquesta cançó amb el que va passar
la setmana passada, dient: “malos tiempos para la cultura” o
“malos tiempos para la libertad de expresión”.

Un raper mallorquí que anirà a presó, un llibre segrestat
cautelarment per la justícia i una obra d’art titulada Presos
polítics a l’Espanya contemporània, censurada i retirada, han
estat els protagonistes de la censura de les reformes del Codi
Penal del Partit Popular i la seva llei mordassa. Des de Podem
volem donar tot el nostre suport, com no podria ser d’altra
forma, a Valtònyc, Nacho Carretero i Santiago Sierra i a tants
d’altres artistes que en el dia a dia han de superar aquests
problemes i la llei mordassa del Partit Popular. 

Però la censura és preocupant, però encara més ho és la por
a la censura, a l’autocensura, quants de llibres es deixen o es
deixaran d’escriure? Quantes cançons es deixaran de cantar? I
aquest matí se’n reia el Partit Popular de què fer rap no és
cantar. A la (...) rapejar no és delicte i avui tenim aquest
missatge o hashtag que han utilitzat durant molts de dies les
xarxes socials per denunciar aquesta política. Quant d’art
morirà abans de ser creat? Avui diem des de Podem molt alt i
molt clar que estem amb els creadors i creadores de la nostra
terra i que no tinguin por a l’hora de crear, que estem canviant
el país, que estem empenyent tots i totes amb força per acabar
amb les injustícies.

I ja centrant-me en la moció d’avui sobre política cultural
del Govern, vull comentar que, com ja han dit alguns dels
portaveus que m’han precedit, és una iniciativa molt vaga. Sr.
Pericay, dels quatre punts als quals fa referència aquesta, la
seva moció, fan..., perdó, dels sis punts quatre fan referència a
qüestions econòmiques o fiscals. 

Sr. Pericay, vol canviar realment la política cultural que du
a terme aquest govern o només vol afavorir determinats
sectors? O només vol veure el caire econòmic de la econòmic
de la cultura? O, com ha comentat també molt bé el Sr. Abril,
sobre la qüestió de la cultura com a un producte? Nosaltres
pensem que s’ha d’invertir des de totes les administracions, no
només des d’aquest govern, sinó des del Govern central fins
arribar als ajuntaments en la cultura, en tota la seva diversitat
per poder tenir aquest dret a l’accés a la cultura.

Fa deu dies aproximadament, com han fet també referència
abans, la Sra. Tur va comparèixer davant la Comissió
d’Educació, Cultura i Esports per explicar el seu Pla de cultura.
Em sembla que davant de tot el que va comentar respecte
d’això i davant d’aquest esborrany que tindrem més... números
o... següents evolucions, segurament, Sr. Pericay, que podrien
haver presentat més propostes de caire constructiu per millorar
la política cultural que es vol dur a terme en la nostra comunitat
durant els pròxims anys.

A continuació faré alguns comentaris respecte dels punts
que el seu grup parlamentari ha presentat en aquesta moció.
Vull avançar, igual que la resta de portaveus, que votarem a
favor de tots els punts, però sí que m’agradaria puntualitzar

algunes qüestions, encara que no entraré a justificar tots els
punts, com ja ha fet la Sra. Baquero i el Sr. Abril davant de
cadascun dels punts que s’han presentat.

Sobre el primer punt, Sr. Pericay, Sra. Ballester, realment
pensen el seu partit i vostès que és respectar la cultura i la
llengua pròpies d’aquestes Illes? Ho dic perquè no ho sembla,
quan es tracta de donar suport a la llengua de les nostres illes
tot són excuses. Crec que vostè és presoner de la tàctica del seu
partit a Catalunya, alliberi’s del domini del catalans i de les
catalanes del seu partit i faci política per a les Illes. L’esperem
o l’espera la llengua de les Illes amb les seves modalitats, com
molt bé hi ha fet referència la Sra. Baquero, i si realment vol
estimar les nostres illes.

Polititzar una llengua és una acció miserable que genera
divisió i que tard o d’hora es demostra ben contraproduent.

Fa uns dies va ser a Eivissa i vostè em va contestar a un tuit
que vaig posar i va fer unes declaracions que llegiré
textualment, davant la pregunta: “¿Se está usando la enseñanza
en Baleares como arma política de cara a que sigamos el
modelo independentista de Cataluña?” La seva resposta va ser:
“Efectivamente, se está usando la escuela pública a través de
la inmersión lingüística para marcar una clara tendencia
ideológica. La diferencia con Cataluña es que Baleares no
lleva tantos años promoviendo esta situación y que la sociedad
balear es distinta a la catalana.” -faltaria menys-, “Pero es
verdad que si la sociedad balear no se moviliza esto irá a más.
Hay que plantar cara porque tenemos casos de
adoctrinamiento perfectamente documentados que la
Conselleria de Educació ha negado públicamente que existan,
cuando ha salido en muchos medios de comunicación.” El
convidem a presentar aquestes demandes -com moltes vegades
li ha dit el Sr. Conseller- davant els jutjats.

Continuo amb la seva resposta que va ser prou llarga:
“Cuando los niños de hoy en los colegios lo tienen todo sólo en
una lengua, los juegos, las canciones e incluso como esta
lengua es el catalán, el referente geográfico y cultural no es el
conjunto de España, sino una parte que es Cataluña”. Sr.
Pericay, el seu referent és el seu entorn més pròxim, el seu
barri, el seu poble, la seva illa, la comunitat i Espanya i al final
idò tot Europa i el planeta Terra. “Eso es adoctrinar, aunque
los profesores no digan nada se está poniendo un escenario
propicio para que cuando estos niños se conviertan en
adolescentes no sea muy difícil hacerles ver que España nos
roba, como pasa en Cataluña, y esto no estamos dispuestos a
tolerarlo”.

Seguim dient: “mentida, Sr. Pericay”, i acusant els docents
d’adoctrinar. Basta ja!, i ho repetesc una altra vegada: basta ja!,
senyors i senyores de Ciutadans!

(Remor de veus)

De veritat, Sr. Pericay, no en varen tenir suficient i no va
quedar clar en la legislatura passada amb les maniobres,
imposicions, els atacs a la llengua, a l’educació i als docents?
No hem après res? Em sembla que el seu partit no.
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Hem de fer present, hay que españolizar a los niños
catalanes, i sembla ser que Espanya no té quatre llengües
cooficials i que només és el castellà la llengua oficial.

 A més a més, com ja hi ha fet referència també el Sr. Abril,
però em sembla que és molt greu i ho posem damunt la taula,
el Sr. Rivera des de Madrid: “Ciudadanos no apoyará un pacto
educativo que no garantice el castellano como lengua
vehicular en toda España. Es una cuestión innegociable para
Ciudadanos el hecho de que se garantice hasta en el último
rincón de España la posibilidad de que el castellano sea la
lengua de escolarización.”

Davant d’aquestes declaracions per part de la seva
formació, només vull recordar-li que fa uns dies el Tribunal
Constitucional va derogar el sistema de la LOMQE per estudiar
en castellà a Catalunya, segons el tribunal els articles anul·lats
envaeixen competències de la Generalitat, com també s’ha
recordat fa un moment.

Llàstima que hagin renunciat a anar a escoltar els
compareixents, com ha comentat també el Sr. Abril, que estan
passant per la Comissió d’Educació, professionals, experts
parlant d’immersió lingüística, de bilingüisme, plurilingüisme,
del paper integrador de la llengua com a element de la nostra
pròpia cultura. De veritat, és una pena.

Davant d’aquestes qüestions, ja per acabar pràcticament, el
punt quart... com ja han comentat els meus companys, nosaltres
hi votarem a favor si accepten aquesta esmena que diu que
“sempre que sigui possible”, quant a la producció, i saben
perfectament que són pocs els sous que tenim per a moltes de
les conselleries.

I ja per acabar, vull recordar que és una responsabilitat o
corresponsabilitat, com heu comentat abans, que des dels
diferents governs, des de les diferents administracions
s’inverteixi més en cultura.

I no puc... acabar la meva intervenció, tothom supòs que ha
vist aquest matí aquesta samarreta que portem els nostres
companys i companya i vull llegir-les en veu alta algunes
paraules, perquè segurament que alguns de vosaltres o de les
persones que estan veient o seguint aquesta emissió no les
poden llegir: “Les paraules no es poden tancar dins d’una
gàbia, volen soles”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, tal com nosaltres vàrem destacar al
debat de pressuposts d’aquesta comunitat i també s’ha parlat
ara al debat d’interpel·lació els primers dos anys d’aquesta

legislatura varen ser anys de paràl·lisi on es va parlar més
d’altres problemes interns de la conselleria que de problemes
certs d’aquesta comunitat. Així que ens alegrem que
últimament es parli i es debati de cultura en aquest parlament,
amb la interpel·lació, amb la compareixença de la consellera a
comissió i ara amb aquesta moció de cultura del Govern.

Per tant, intentaré centrar-me en el debat de cultura perquè
aquí s’han obert molts de debats i ens centrarem en la política
cultural.

Si parlam de política cultural hem de parlar del Pla de
cultura, que és el projecte estrella d’aquesta conselleria i que al
nostre partit veiem amb bons ulls alguns dels aspectes que
recull, com participació, com més proximitat, com més caire
educatiu, però considerem que es tracta d’un pla massa
ambiciós i massa extens, un pla que a la pràctica sembla poc
funcional i interminable, d’on es deriven plans, línies
d’actuació, mesures, però pensam que no s’estableixen unes
prioritats realistes i que pot desembocar en el desànim, sense
una concreció temporal ni unes accions ni una dotació
econòmica ni per desenvolupar-lo ni per aconseguir aquests
objectius. 

De fet, el nostre partit va presentar una proposta al debat
autonòmic on es demanava desplegar aquest pla de cultura
efectiu per a 2018-2019, que va ser aprovat, cercant una mica
aquesta concreció d’aquest pla. Paral·lelament a aquest pla,
abans de ser aprovat, ens van presentant accions concretes, com
l’Institut d’Indústries Culturals, el codi de bones pràctiques, el
Consell de les Arts, on ja li assignen en el paper funcions com
elaborar l’Observatori de la Cultura, com elaborar plans. Per
tant, veiem un pla que marca unes línies polítiques i que
engreixa molt l’estructura, cosa que no és sinònim d’efectivitat,
però que inevitablement sí que augmentarà la despesa.

Per això, nosaltres veiem positiva aquesta moció perquè
parla de política cultural i perquè és una forma d’incorporar, o
pensam que s’incorporarà, dins aquest pla de cultura aquestes
propostes, perquè ens venen molta participació i molt de diàleg,
però realment ja tenim aquí sobre el paper accions concretes
que no són fruit ni d’aquests consens ni d’aquest diàleg.

Nosaltres veiem molt important, perquè aquest pla no és un
pla per a quatre anys, és un pla a llarg termini, i veiem molt
important que es parli d’un pla de cultura que sigui per a tots i
no que exclogui ningú, amb un criteri inclusiu i sense cap
discriminació, i que tots els sectors puguin gaudir de
subvencions i ajudes per igual, i també que inclogui els mitjans
de comunicació, tal com el nostre partit ja va presentar esmena
als pressuposts del 2018.

La llengua, de la qual no farem guerra, la llengua pròpia és
una riquesa i les llengües sempre han de sumar i mai no s’ha
d’excloure altres manifestacions culturals.

Amb referència a la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears a l’anàlisi DAFO que presenten en el document del Pla
de cultura s’avalua com a una fortalesa, literalment diu: “és un
ens autònom gestionat per persones independents que han posat
la cultura com a valor primordial en els continguts”, però la
realitat és que nosaltres no ho veiem com una riquesa perquè és
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una radiotelevisió que no veu la gent, perquè no la sent com a
seva. Per tant, en aquest punt nosaltres li donaríem suport
sempre i quan aquest increment no fos un increment global de
la partida d’IB3.

En el 2018 s’ha inclòs a la Llei de pressuposts l’Institut
d’Indústries Culturals, que veiem positiva aquesta creació
encara que ens falta molta informació. Creiem que des del
sector s’ha de donar suport a la creació d’empreses privades
culturals. Entenem que també quan es desenvolupi aquesta llei
del mecenatge es faran efectius aquests incentius fiscal, però
nosaltres hi estam totalment d’acord.

També és necessari estar al costat de les empreses amb
informació i assessorament perquè sí és ver que massa vegades
es perden fons europeus a causa de la complexitat per demanar-
los.

En el sisè punt ens abstendrem perquè sí és molt necessari
reduir tràmits administratius i reduir la burocràcia, però no
veiem que hagi de ser per una finestra única a través de
l’Institut d’Indústries Culturals, sinó cercar la forma més
adequada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sens dubte
la gestió cultural del Govern aquesta legislatura és convulsa.
No entraré a parlar dels dimonis del passat recent d’aquesta
conselleria perquè preferesc parlar aquí estrictament de la
política cultural que es fa i deixar clara quina és la posició d’El
Pi respecte d’això. 

Deia el Sr. Pericay a la interpel·lació: “una política cultural
inclusiva és una política que ha de tenir en compte les
manifestacions culturals que es donen a les Balears sense
deixar-ne cap de costat”. No podem estar més d’acord, la
cultura de qualitat feta i que es doni a les Balears ha de ser
reconeguda i ha de tenir el suport de les institucions, ja sigui en
català, en castellà, en anglès, en alemany, però em tem que
vostès, en aquest primer i segon punt de la moció, parlen d’una
altra cosa. Sembla que, com que sempre se’ls acusa de certes
actituds catalanòfobes, aquest pic han optat per obviar les
paraules català i castellà. 

Estam d’acord, com deia, que s’ha de fer una política
cultura inclusiva, sigui en la llengua que sigui, però també
pensam, i això vostès sembla que no ho entenen, que la llengua
catalana és la llengua pròpia de les Balears i que necessita un
suport institucional específic per les mancances que ha tengut
històricament a nivell social, cultural i també legal. 

Quan pensàvem que amb la fugida de Bauzá s’havia acabat
la guerra lingüística i que a la fi tornaríem a la concòrdia

iniciada amb la Llei de normalització lingüística, vostès
s’entesten a fer joc polític amb la llengua per rapinyar tots els
vots que puguin, ja sigui a costa de la normalitat en la cultura,
en l’educació o en la sanitat.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, em perdonaran perquè, desgraciadament, el Sr.
Company, que ara no ens acompanya, les darreres setmanes ha
patit una metamorfosi amb el Sr. Bauzá i també s’ha pujat al
carro...

(Alguns aplaudiments)

... i això ens preocupa, ens preocupa perquè les llengües i la
seva diversitat ens haurien d’unir i per desgràcia hi ha partits
que volen que separin la societat. 

Pel que fa a la resta de punts, en el tercer, cinquè i sisè punt
estam d’acord amb les propostes perquè creiem que van en el
sentit de millorar i afavorir la indústria cultural balear, i això és
important no només per lluitar contra la precarietat laboral sinó
també per fer passes cap a una veritable diversificació
econòmica. És innegable que a les Illes cultura i turisme s’han
d’unir més del que ho estan, per millorar l’estat d’una i per
pujar la qualitat de l’altra, però per aconseguir-ho cal teixir una
xarxa sòlida de productes culturals de qualitat fets aquí, i això,
evidentment, no es fa sol.

Precisament, durant l’exposició dels pressuposts del 2018
des del Govern es va justificar la creació de l’Institut
d’Indústries Culturals amb l’argument que aquest responia a les
necessitats del mercat cultural i de les empreses dels creadors
i dels artistes de Balears. Fa poc sol·licitàrem a la conselleria
la memòria justificativa de la creació de les indústries culturals
i he de dir que en molts de punts estam d’acord amb el que
s’exposa. 

Una altra cosa és el tema de l’Illenc, què vull dir amb el
tema? És un tema que l’anterior consellera el va posar en marxa
per doblar un ens per fer no sabem ben bé què, però sí que
volia desmantellar funcions i competències de l’Institut
d’Estudis Balears sense eliminar-lo. En això la Sra. Tur ha
tengut seny i ha retornat a l’IEB amb uns estatuts i ha eliminat
l’Illenc, que ens va preocupar a tots. 

Dit això, com he dit, estam d’acord amb el punts 3, 5 i 6
perquè en el seu dia vàrem donar un vot de confiança en la
creació de l’Institut d’Indústries Culturals, ara veurem, però si
realment compleix les funcions i les aspiracions amb les quals
la conselleria ens l’ha venut. Esperem que sí.

Pel que fa al punt 4 també estam totalment d’acord a
augmentar la partida per a la producció audiovisual pròpia
d’IB3 de cara a 2019. M’agradaria saber si tenen qualque tipus
d’estudi perquè parlen de triplicar aquesta partida, i no sé ben
bé si és per qualque fet en concret. Per a nosaltres n’hi hauria
prou que posàs que es pogués anar incrementant i augmentant.
De fet, a El Pi ja vàrem presentar una esmena als pressuposts
del 2018 per augmentar 500.000 euros la quantia destinada a la
producció pròpia de la televisió pública perquè entenem que
contribueix a potenciar la cultura d’aquí, mentre, evidentment,
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dóna feina als professionals d’un sector que ho té realment
difícil.

Acab, en línies generals estam d’acord amb la iniciativa que
presenta avui el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, però és
cert que es centra sobretot en el mercat privat de la cultura i en
la indústria pròpiament dita. És clar que les institucions han de
donar suport a les iniciatives culturals privades i se suposa que
l’institut ha de respondre a aquestes expectatives, però també
aprofitam l’ocasió per recordar que la conselleria, malgrat vagi
fent feina, té pendents com pot ser la posada del centre
internacional Toni Catany, la posada en marxa d’aquest centre,
l’avanç del Pla de cultura el qual, sincerament, va molt lent, i
repensar el model i les mancances del Museu de Mallorca,
entre d’altres.

És cert que també s’ha millorat en algunes qüestions i
algunes d’aquestes a proposta d’El Pi, com els horaris de la
Biblioteca pública de Palma, Can Sales, i els de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. Animam la conselleria a seguir millorant
la gestió cultural de Balears i també a Ciutadans a incloure
altres àmbits de la política cultural a les seves iniciatives,
perquè, a banda del sector privat el qual, sens dubte, és
important, també s’han d’assolir compromisos amb altres
sectors. Tots recordam que vostès, en els pressuposts del 2018,
varen voler buidar i exprimir fins al darrer euro la Direcció
General de Política Lingüística i resulta que la llengua, senyors,
també és cultura. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia tothom, bon migdia.
Jo centraré la meva intervenció a parlar del concepte de
discriminació, vostè l’ha posat en el punt número 1, li he de dir
que jo amb aquest punt, doncs, amb el tenor literal hi estic
totalment d’acord, i també amb el tenor literal del segon, el que
passa és que el segon fa referència al primer i passem a aquesta
discriminació.

Jo crec que aquí vostè intenta despistar-nos amb el concepte
de discriminació i, per tant, crec que cal fer alguna clarificació
sobre què és discriminació i què entenem per discriminació.
Discriminació, bàsicament, és, històricament, la forma més
clàssica de discriminació: tractar diferent el que és igual, tractar
diferent el que és igual, especialment el que és igual en drets.
Per exemple, exemple paradigmàtic, l’Apartheid, l’Apartheid
tractava diferent el que era igual en drets, perquè, evidentment
l’Apartheid partia de la idea que els blancs i els negres eren
diferents, és clar, nosaltres pensem que són iguals i per això
considerem que aquesta és una política discriminatòria.

Tractar diferent l’igual, això és discriminació. O tractar
igual el que és diferent, per exemple, o el contra exemple seria
les polítiques socials, les polítiques socials no van adreçades a
la població, van adreçades als que ho necessiten, perquè els que

són diferents en drets, en oportunitats, mereixen una acció
afirmativa, una acció política a favor seu.

Per tant, discriminació és tractar diferent el que és igual o
tractar igual el que és diferent, tractar a cadascú, d’acord amb
les seves necessitats o les seves circumstàncies, és a dir, tractar
diferent el que és diferent, Sr. Pericay, no és discriminació, es
diu política. Tractar diferent el que és diferent i el que té
circumstàncies diferents és l’objecte de la política, i això és el
que es diu l’acció afirmativa. I de l’acció afirmativa en tenim
múltiples casos al llarg de la història, he fet referència a l’acció
afirmativa a favor dels ciutadans de raça negra; he fet
referència també a les polítiques socials, als qui en necessiten,
els pobres, els discapacitats, i també, evidentment, a les
minories culturals lingüístiques, als parlants i als usuaris de
llengües minoritzades. És a dir, això, tractar diferent aquestes
situacions diferents, no és discriminació, Sr. Pericay, és
política.

Parlant d’Apartheid, Nelson Mandela té una frase que és
molt important tenir sempre present, una de les seves frases
magistrals, i diu que “en una situació d’injustícia si et mostres
neutral vol dir que has pres part pel bàndol de l’opressor”, en
una situació d’injustícia si et mantens neutral és que has pres
partit per l’opressor. Li pot semblar una mica fora de lloc que
parli d’opressió i d’oprimit, per la situació que vostè ens ha
portat sobre la taula, i faig referència al punt 2, sobre els
mitjans de comunicació i el fet de subvencionar-los si són en
català o en castellà. I a vostè li pot semblar que és fora de lloc
parlar d’opressor i d’oprimit, però, malauradament, ho trec a
col·lació perquè ahir mateix, ahir mateix ens vam trobar amb
un cas d’això i, concretament, parl d’un comentari molt poc
afortunat d’uns amics seus, uns amics seus, uns senyors amb els
quals vostè es manifesta, que es diuen Mos Movem, que es
diuen Mos Movem, i que van donar la culpa a la presidenta
Armengol, i de les seves polítiques, per una agressió homòfoba
i catalanòfoba, eh, van tenir la barra, van tenir...,

(Alguns aplaudiments)

..., bé, és que barra em sembla..., és a dir, van tenir la vergonya
democràtica de culpar la política lingüística del Govern d’una
agressió, és a dir, van donar la culpa de l’agressió a la víctima,
el culpable de l’agressió és la víctima. I això ho van dir els
seus..., va ser un tuit que van fer els seus amics de Mos Movem
i, per tant, quan parl d’opressor i d’oprimit ja veu que me’n
vaig tan enfora de les nostres circumstàncies més properes.

I fins i tot li diré que no cal anar tan enfora, només amb la
intervenció que ha fet vostè, quan ha fet referència a un mitjà
de comunicació que rebia subvencions per ser en català, per
demostrar la maldat intrínseca d’aquestes subvencions ha posat
l’exemple que havien acomiadat cinc periodistes. Què passa,
que només s’acomiaden periodistes en mitjans que són en
català? O sigui, vostè aquí el que ha vingut a dir és que els
mitjans en català es troben intrínsecament corruptes, i vostè
victimitza, victimitza i criminalitza la llengua catalana, perquè
per a vostè no es pot concebre la idea que un mitjà en català no
sigui intrínsecament malvat i faci coses corruptes. Quan vostè
hauria de saber que a aquestes subvencions s’hi acullen
quantitat de mitjans locals, revistes locals que són en català i
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que no són ni de dretes ni d’esquerres i no tenen ni una
ideologia ni una altra.

A vostè el que li agradaria és que discriminessin els diaris
perquè són catalanistes, perquè vostè associa que estiguin
escrits en català amb que són catalanistes, i això és una idea
totalment absurda.

A nosaltres mai no ens trobarà, mai no ens trobarà dient que
un mitja, pel fet d’estar escrit en castellà, abandera
determinades idees, perquè en castellà s’ha defensat molt la
cultura catalana, hi ha molts mitjans que en castellà encara ara
defensen la cultura catalana. És veritat que n’hi ha molts que
polititzen i que, aprofitant la situació de Catalunya, volen
criminalitzar tot el que és català, que critiquen el model escolar
que tenim a les Illes Balears o que hi ha a Catalunya, però
també hi ha molta gent, molts castellanoparlants, a qui,
evidentment, els faig arribar el meu agraïment, que, des de la
seva cultura i des de la seva llengua, han defensat els drets
d’una llengua minoritzada com és la catalana, una llengua
minoritzada per centenars d’anys de polítiques discriminatòries.

La situació que tenim ara no és fruit de la casualitat, és fruit
d’unes polítiques dirigides per l’Estat tendents a discriminar la
llengua catalana. I el que fem ara és una política de correcció
d’aquests centenars d’anys de discriminació. I això, com li he
dit, no és discriminació, això és fer política, una acció
afirmativa per retornar a cadascú els seus drets.

Per tant, jo li he de dir que en el punt literal, amb el tenor
literal del seu punt 1 hi estic a favor i, per tant, hi votaré a
favor, però, evidentment, no caic en la trampa, de la seva
trampa de la discriminació, perquè donar ajuts a mitjans que
estan escrits en català no és cap mena de discriminació, és una
acció afirmativa per dotar els ciutadans catalanoparlants d’un
ecosistema cultural i comunicatiu semblant al que disposen els
ciutadans castellanoparlants i, a més a més, es troba emparat
pel que disposa la Constitució, i, per tant, em sembla que parlar
de discriminació en aquest àmbit seria tan absurd com parlar de
discriminació amb les polítiques socials a favors dels
discapacitats.

Per tant, acabo aquí tota aquesta reflexió sobre la
discriminació.

Amb la resta de punts, excepte el punt 4, que ara també en
faré un comentari, hi estam a favor pel mateix motiu, a
nosaltres ens sembla que el tenor literal del que vostè planteja
és totalment assumible.

Respecte del punt 4, en què vostè ha fet una esmena in voce,
que m’agradaria la clarifiqués perquè no m’ha acabat de quedar
clara, però crec que estic d’acord amb la idea, és a dir, estic
d’acord amb la idea, no només hi estic d’acord ara, és que als
pressuposts del 2018 el meu grup ja va presentar una esmena
perquè això fos així. I, de fet, aquesta situació es va resoldre;
és a dir, vostè ens ve a plantejar un problema que de moment
s’ha resolt, perquè enguany ja hi haurà 1,5 milions per a
producció aliena, no sé si ho recordarà, perquè aquí es va
exposar, quan nosaltres vam presentar la nostra esmena, es va
arribar a un acord per resoldre-ho a través de la incorporació de
romanents dels pressuposts del 2017; és a dir, la incorporació

de romanents del 2017 al 2018 van adreçats a aquesta
producció aliena, o a contractació, que nosaltres suportem.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb el fons, però nosaltres
sempre ens hem mostrat poc inclinats a aprovar, via PNL,
qüestions que són objecte de debat a la llei de pressuposts. Per
què? Per un motiu molt senzill, perquè de cara al 2018 ens va
semblar que per a l’equilibri global dels pressuposts i per les
prioritats que hi havia es podia fer un esforç per destinar més
doblers a aquesta acció, i ho vam aconseguir, d’una manera o
d’una altra, encara que fos a través d’aquesta via de la
incorporació de romanents. No sé si vostès, si el seu grup va
presentar esmenes en el mateix sentit, m’agradaria saber-ho,
perquè, és clar, tant el PP com Ciutadans sempre es dediquen
a dir que IB3 és un desastre, que IB3 no la mira ningú, doncs,
és clar, a mi m’ha sobtat una mica que ara vostè vengui a
reclamar el que precisament vam aconseguir els grups
d’esquerra, que era modificar els pressuposts perquè hi hagués
més dotació per a IB3, d’una banda, per millorar en
infraestructura, que vostè aquest tema no el toca, però, d’altra
banda, també, per millorar en producció externa, que és que
vam aconseguir.

Jo, sincerament, no recordo quina va ser la postura del seu
grup en aquest debat, però doncs m’interessaria saber-ho.

Per tant, com li deia, com que nosaltres som poc inclinats,
a través d’una PNL, el mes de febrer, a dir com ha de ser el
projecte de pressupost per al 2019, nosaltres ho trobem
extemporani i, per tant, ens abstindrem, ens abstindrem, perquè,
tot i que estam d’acord amb el fons, no creiem que sigui la
forma de posar sobre la taula un compromís pressupostari
d’aquesta naturalesa; perquè, tal vegada, quan es facin els
pressuposts del 2019, ja veurem quines disponibilitats hi ha,
quines prioritats hi ha per atendre, i podria ser que en aquesta
conjuntura, la conjuntura que desconeixem, dels pressuposts
del 2019, no sigui oportú dedicar aquest increment.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn de paraula del grup proposant de
la proposició no de llei, de la interpel·lació, disculpin, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec que,
després de la presidenta del Govern, la Sra. Baquero té l’honor
de ser la persona que em dirigeix adjectius més amables, avui
m’ha titllat de catalanòfob, d’hipòcrita i de repressor, eh, bé,
esper que qualque dia realment...

Hi ha una cosa que em sorprèn extraordinàriament de
vostès, no?, és la capacitat de llegir allò...

(Remor de veus)
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... que no diuen les coses que jo escric, és una cosa francament
curiosa, perquè, realment, és a totes les intervencions, jo puc
explicar una cosa, puc fer una proposta, puc presentar una
moció, puc dir això, però tots vostès hi veuen el dimoni darrera,
eh, el dimoni perquè sabem que aquest ens engana...

(Remor de veus)

... -no, no, no, no-, jo, simplement, si vostès estan d’acord amb
això, i ho voten a favor, n’estaré encantat, com, per altra banda,
també és ver que avui s’ha produït una cosa molt curiosa, és a
dir, pràcticament tothom m’ha manifestat la voluntat de votar
a favor d’això i tothom m’ha dit que estava completament en
desacord amb el que jo pensava quan feia això, és una cosa
francament sorprenent. En tot cas, no m’entretindré més amb
aquestes qüestions, però aquesta història, eh, tots sabem que
darrera..., en fi, no està malament que ho tinguem una mica
present.

El castellà, com a llengua vehicular, Sr. Abril, és una
qüestió de llei, no és una qüestió de competències, és una
qüestió de llei, ho diu la Constitució, ja està, jo no entraré més
en això. I ningú no diu que això hagi d’anar en detriment
d’altres llengües vehiculars, com és natural.

Això de l’IVA, sí que ho he recordat, no perd ocasió de
recordar-ho, perquè, entre d’altres coses, és gràcies a uns
pressuposts i a uns acords d’investidura que tenim això. Per
tant, ho recordaré i ho seguiré recordant.

Sr. Aguilera, a veure, jo crec que aquesta moció parla de
qüestions econòmiques i fiscals, efectivament, i parla del món
de l’empresa, però escolti, qui ha proposat crear l’Institut
d’Indústries Culturals no som nosaltres, és aquest govern d’aquí
al qual vostè dóna suport. Si vostè considera que està bé, i jo ho
consider que hi pugui haver un institut d’indústries culturals,
perquè, justament, pot permetre una sèrie de polítiques a
l’àmbit cultural que tenen sempre un component econòmic i
empresarial, perquè, si no, no hi hauria realment empreses
teatrals, ni hi hauria empreses audiovisuals, etc., si a vostè això
li sembla bé, aquí realment jo no puc entendre com és que
considera que aquesta moció és una moció excessivament, no
ha dit mercantilista, però, ja que tots aquí interpreten el que no
hem dit, permeti’m que jo també interpreti que el seu
pensament era aquest. Parli amb el sector cultural, parli amb el
sector justament que ha empès tot això i veurà quines són les
seves necessitats. La resta de portaveus han dit, claríssimament,
que estaven d’acord amb aquests punts perquè els veien
necessaris, perquè eren, evidentment, una conseqüència
d’aquest mateix Pla de cultura i de la creació de l’Institut
d’Indústries Culturals. Per tant, em sorprèn això.

Una política explícita, és evident que jo no la faré una
política explícita, quan parl de polítiques culturals inclusives
vull dir que totes les formes de manifestació cultura em sembla
que totes mereixen o haurien de merèixer aquest respecte.

Hi havia qualque cosa, sí, que volia comentar abans de
passar un poc a l’esmena en concret.

Miri, Sr. Castells, em parla... vostè també interpreta que jo
consider que tots els mitjans escrits en català són corruptes,
eh...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, no, jo no ho he dit enlloc, no ho he dit en cap moment,
l’únic que he dit és que, evidentment, en determinats casos sí
que això pot passar. I si realment considera que tots ho són, jo
he posat un exemple a la meva intervenció d’avui d’un mitjà
que rep 140.000 euros per part d’aquest govern de subvenció
anual, per existir, més els que rep d’altres governs d’altres
comunitats, eh. Això és que he dit. I si creu..., i a més he posat
un exemple de per què, ara, allà vostè, ara interpreti, jo li ho
agrairia, el que realment he dit.

I passant a l’esmena, jo no puc acceptar l’esmena que
proposen per una raó simple, al punt 4, perquè, és clar, aquest
“sempre que això sigui possible” ho podríem afegir a qualsevol
banda, tot sempre que sigui possible, ja ho entenc. Però sí els
propòs una transacció amb el benentès que també hauríem
d’incorporar el que abans he demanat, perquè quedés clar, que
parl d’aquest increment i que no parl de la partida global, sinó
de l’increment que s’ha produït enguany, els propòs que sigui
com a mínim el doble i no el triple l’increment de l’any que ve.
Per què?

Estic d’acord amb el Sr. Castells, això es discuteix en els
pressuposts, perquè que no està malament que amb una
proposició no de llei que parla de cultura i d’indústries culturals
puguem tenir previst, justament, que aquest increment es
produirà l’any que ve i que, per tant, aquí hi haurà una
continuïtat entre el que s’ha incrementat enguany, que,
evidentment, celebram, i el que es pugui incrementar l’any que
ve.

I res més, si accepten aquesta transacció evidentment
podrem votar, diguem, un altre punt a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. La resta de portaveus està d’acord amb
la transacció que ha proposat el Sr. Pericay al punt 4.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, president, demanaríem votació separada del punt 4.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Doncs votarem els punts 1, 2...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

És que a mi no em queda clar si l’esmena in voce que ha
presentat el Sr. Pericay queda incorporada al text o no.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no s’ha acceptat. Doncs votarem els punts 1, 2, 3 i
5. No, el 6 hi ha un grup que...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Presidente, a mí me gustaría que el punto 3 y el
6 se votaran por separado.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas, m’ha dit vostè el punt 3, no és veritat?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

El 3 y el 6.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passarem a la votació dels punts 1, 2, 4 i 5...

(Remor de veus)

... votarem d’un en un, farem més via.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Passam a la votació del punt 1. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2. Votam.

55 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

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

Passam a la votació del punt 4. Votam.

24 vots a favor, 31 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del punt 5. Votam.

55 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 6. Votam.

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

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 793/18,
presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a defensa
del sistema públic de pensions.

Doncs passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de les proposicions no de llei, i en primer
lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 793/18,
presentada pel grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a defensa del sistema
públic de pensions.

Intervencions dels grups parlamentaris que la presenten. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr.
Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, públic
assistent, treballadors i treballadores de la cambra, bon dia.
Hem presentat aquesta proposició no de llei conjunta..., hem
presentat aquesta proposició no de llei conjunta amb MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, i l’hem presentada perquè l’altre
dia la Sra. Villalobos va dir que els joves havíem d’estalviar 2
euros al mes i que bastava amb això. Jo ho he calculat i als 80
anys tindré 1.200 euros per a la meva jubilació, vamos, que
estaré “forrao”. També el Sr. President del Govern, M. Rajoy,
va suggerir fa ben poc que ens havíem d’acostumar a estalviar,
desprestigiant així el sistema públic de pensions i, el que és més
greu, qüestionant tot el sistema, un sistema perfectament viable
però que, podent ser un negoci per als més rics i per als amics
del Partit Popular, volen privatitzar.

I jo em deman, per què he d’estalviar jo 2 euros el mes
mentre De Guindos guanyarà 915 euros al dia al Banc Central
Europeu com a premi per ser el més cruel dels ministres
d’Economia?, com a premi per haver aconseguit generar més
de 13 milions de persones a Espanya en risc d’exclusió social?,
com a premi d’haver deixat en fallida Leman Brothers o
d’haver gestionat BMN? I ara què passa, amb BMN i Bankia?
Per què he d’estalviar jo 2 euros el mes i fer-me un pla de
pensions privat quan Celia Villalobos, que du vivint de la
política tota la seva vida, tota una eminència en tots els nivells,
guanya 85.000 euros a l’any, 25.000 euros lliures d’imposts i
1.800 en dietes per treballar a Madrid, malgrat que té un pis a
Madrid des de l’any 1987? Per què he d’estalviar jo 2 euros el
mes si l’exministre que volia españolizar a los niños catalanes,
sense experiència en el cos diplomàtic, cobra un salari de
60.000 euros anuals més complements, més despeses de
representació, té un cotxe amb xofer i residència d’uns 11.000
euros al mes? I quan dic per què jo he d’estalviar 2 euros estic
parlant de milions de joves que no es mereixen, després d’haver
de marxa a fora, de no trobar un treball decent aquí, de treballar
de qualsevol cosa a qualsevol preu, tenir por al futur.

Però aquesta és la seva principal eina política, la por; por
per als majors i por per als joves, per als aturats i per als que
cotitzen, per als que pretenen..., amb els que pretenen convertir
en or i negocis. I què em diuen dels majors?, com se sent una
persona després d’haver treballat tota la seva vida i tenint una
pensió de merda?, ho han pensat, això?, han pensat com se sent
aquesta gent? Això és no tenir vergonya, això és indecència, i
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voleu extrapolar a un àmbit més la doctrina neoliberal, perquè
no creieu en allò col·lectiu, perquè sabeu premiar els vostres
però no creieu que tota una vida de treball sacrificat s’hagi de
veure recompensada de cap manera.

Mirin, senyors anticonstitucionalistes -perquè jo crec que
això és anar contra la Constitució-, la Constitució Espanyola
diu al seu article 50 que els poders públics garantiran
mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades la
suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat. Tot
això la diputada del PP i presidenta de la Comissió del Pacte de
Toledo, la persona que s’hauria d’ocupar de mantenir el
sistema i que el sistema sigui viable, Celia Villalobos, va
reobrir recentment el debat sobre la viabilitat del sistema públic
de pensions a una entrevista a Los Desayunos de Televisió
Espanyola, i va deixar entreveure que aquest sistema de
pensions no era viable. El problema no és que sigui viable, sí
que ho és, el problema és que vostès no volen que sigui viable,
no volen que funcioni. I el sistema seria viable si s’haguessin
estudiat des del principi de la crisi estafa una sèrie de mesures
que fessin viable aquest sistema, amb figures impositives a la
banca, a les transaccions financeres, apujant l’IRPF als trams
més alts i, en definitiva, trobant els doblers que necessitam per
garantir una vellesa digna als nostres majors després d’haver
estat treballant tota una vida, perquè quan la ciutadania veu els
premis que tenen exministres a consells d’administració, quan
la ciutadania veu el premi que s’ha donat a De Guindos i als
diferents càrrecs del seu partit, la ciutadania està indignada, i
per això varen sortir i varen donar una lliçó l’altre dia a la porta
del Congrés dels Diputats milers de pensionistes, que no
entenen per què després de tant d’esforç no se’ls recompensa
com cal.

El problema és que per als poderosos d’aquest país el
sistema públic de pensions és un inconvenient es miri per on es
miri, perquè és una necessitat; les pensions són una necessitat
i són un desig després d’una vida de treball, i si aquesta
necessitat es pot convertir en negoci els seus amics i els grans
empresaris d’aquest país estaran contents, i això és una qüestió
ideològica i és una qüestió de voluntat política, perquè vostès
no es plantegen el problema dient “com garantim un sistema de
pensions viable al nostre estat?”; no, vostès el que primer diuen
és “el sistema no funciona, no funciona, la gent ha d’estalviar”,
i fiquen por als joves i fiquen por als vells. 

I a més proposen una mesura estrella com és la d’apujar un
0,25% les pensions; després d’haver rescatat la banca, després
d’haver pres decisions polítiques que han generat pobresa al
nostre país apugen un 0,25% les pensions al nostre país, i diuen
que no hi ha doblers, perquè se’ls han gastat, s’han gastat els
doblers de la guardiola de les pensions. I en definitiva el que
volen és normalitzar l’excepcionalitat amb què va començar
aquesta crisi, volen que la gent s’acostumi a viure pitjor, i crec
que això en política és molt greu, és molt greu intentar imposar
aquest mode de societat.

I nosaltres tenim solucions, i les hem plantejat al Congrés
dels Diputats. Sabem que podem modificar l’impost de
societats, sabem que podem fer impostos sobre les rendes del
capital financer, sabem que es pot lluitar contra el frau, sabem
que es poden crear impostos finalistes i que de fet si la pressió
fiscal augmentàs a Espanya un 1,2 punts entre cinc i deu anys

podria permetre recaptar 12.500 milions d’euros, quantitat
totalment necessària per mantenir el sistema.

Sabem que aquestes mesures es van poder posar en marxa
al començament de la crisi estafa, però en lloc d’afrontar el
problema es va postergar l’edat de jubilació i varen començar
les mesures regressives que han suposat tant de cost per a les
majories socials.

Les dades parlen per si mateixes, les dades actuals mostren
que les pensions públiques no es troben en una situació crítica,
l’única situació crítica és la provocada pel PP buidant la
guardiola de les pensions, que és una decisió política i no
tècnica. Per una banda, les dades ens indiquen que Espanya,
amb un 11,42%, es troba per darrera de països com França,
amb un 13,8%; com Àustria, amb un 13,4%, en el pes dins del
PIB de la despesa pública en pensions, i això són dades de
l’OCDE del 2013, per tant podem fer moltes coses per intentar
fer viable aquest sistema, que ho és.

A més, entenc que el seu discurs de la por només es fixa en
les variables demogràfiques i omet el que de veritat importa, la
dinàmica productiva del país. Vostès diuen que hi ha massa
gent major i que, per tant, s’ha de retardar l’edat de jubilació,
però el problema no és aquest, el problema és que hi ha poca
gent treballant, i que, per exemple, l’atur femení encara és una
constant en el nostre país. Si es prenguessin iniciatives
intel·ligents, com acabar amb aquesta taxa d’inactivitat
femenina i que fos similar als països del nostre entorn, podríem
també parlar de mesures per fer viable aquest sistema de
pensions.

Ja acabant, el que demanam amb aquesta iniciativa és
modificar l’estructura productiva del nostre Estat i avançar en
una legislació que elimini la precarietat laboral; demanam
garantir la sostenibilitat del sistema tornant a la vigència del
topall que es pot gastar de la guardiola del 2012, que ara mateix
està suspès; tornar a l’edat de jubilació ordinària als 65 anys;
revisar, amb criteris d’igualtat, la llista de treballs de naturalesa
penosa; instam també el Govern estatal a fer mecanismes per
compensar les comunitats autònomes com la nostra, on tenim
les pensions més baixes, i, en definitiva, mesures que poden
garantir la viabilitat del sistema.

Per acabar, tenc un missatge avui per a la gent, no han de
tenir por perquè vostès fan por perquè són capaços del pitjor,
però quan lluitam som imparables, per això vull dir que vostès
volen que la vida sigui un estat d’excepció, sense llibertat
d’expressió, “tuitàires”, titellaires tremolant de fred a les
presons, però tenen un problema, tenen gent digna davant, que
va sortir fa cinc dies a defensar les pensions, De Guindos, Banc
Central Europeu, 915 euros al dia, Juan Carlos I, hereu d’un
dictador, 1.800 milions; vostès tenen un poble davant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, per favor, vagi acabant.
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EL SR. SAURA I LEÓN:

..., esper que per dir això no m’acabin imputant. Per si de cas,
diré que això no era un rap, diré que, simplement, de vegades
la ficció rima amb la realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És un
tema recurrent a l’Estat espanyol cada cert temps, més o manco
cada deu anys, que estudiosos normalment a sou de la banca o
de les seves fundacions, es qüestioni la sostenibilitat del
sistema de pensions i s’ha predit el seu col·lapse en multitud
d’ocasions, amb una intenció molt clara: les pensions són un
capital molt llépol, on a la banca li agradaria ficar mà.

El negoci de les pensions privades es nodreix, per una
banda, d’un tractament fiscal molt avantatjós, que detreu fons
públics, i per la por a aquest col·lapse, predit innumerables
vegades, però que aquesta vegada sembla comptar amb el
suport incondicional del Govern de torn. No fa gaire, ho
recordava el Sr. Saura, sentíem el president del Govern abdicar
de la seva responsabilitat de garantir unes pensions dignes i
recomanava plans privats, o el Sr. Hernando, portaveu del
Partit Popular, dient que els pensionistes havien patit poc la
crisi, o la titular de la Comissió del Pacte de Toledo, la Sra.
Villalobos, com també recordava el Sr. Saura, amb
declaracions també en aquest sentit i també dient que hi hauria
gent que cobraria més anys que no cotitzaria.

Crec que mai un govern, en aquest cas del Partit Popular, no
s’havia mostrat tan entusiasta amb aquesta idea del col·lapse
del sistema de pensions i sens dubte que estava preparant el
terreny per a canvis a pitjor per als pensionistes, ara supòs que,
després de les mobilitzacions que hi ha hagut, s’ho repensarà.

Però avui hem de recordar, i ja ho diu la nostra proposició
no de llei, la Constitució als constitucionalistes del Partit
Popular, perquè la Constitució diu més coses, a part de la unitat
d’Espanya, concretament, l’article 50 ens diu que els poders
públics garantiran, mitjançant pensions adequades i
periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als
ciutadans durant la tercera edat. Per tant, avui hem de demanar
al Partit Popular que torni a la legalitat, que respecti la
Constitució. Recomanar a la gent que es faci plans privats
perquè no tendrà unes pensions adequades és anar contra la
Constitució, i les nostres propostes, les que presentam avui,
juntament amb Podem i MÉS per Menorca, van encaminades
a aconseguir, precisament, el que preveu la Constitució, unes
pensions adequades i periòdicament actualitzades.

En primer lloc, el primer punt, perquè hi ha hagi unes
cotitzacions dignes que contribueixin a sostenir les pensions és

necessari un treball digne. I el mercat de treball ha patit molt
les darreres reformes laborals que l’han dut a l’atur i a la
precarietat, per això cal tornar a una legislació laboral més
garantista, que respecti com s’havia respectat fins a reformes
dels darrers anys la negociació col·lectiva.

En segon lloc, la idea del col·lapse de les pensions s’ha
basat històricament en una sèrie de premisses falses, la
principal és que el sistema de pensions ha de ser un sistema
tancat, que s’ha d’autofinançar, això no té perquè ser així, de
fet no és així a molts països; però interessa vendre que ha de ser
així per fomentar la idea del possible col·lapse; si és així, si és
un sistema tancat, fora inputs externs, pot col·lapsar, si no és
així, no pot col·lapsar.

Hauran reparat que la Constitució no diu res d’això, això ha
estat una restricció autoimposada, però és evident que si les
cotitzacions no són suficients es pot emprar i s’haurà d’emprar
qualsevol altre recurs o figura impositiva per garantir unes
pensions adequades, i això serà inevitable. En aquest sentit, va
el nostre segon punt.

I també aquí val la pena recordar que el sistema de sanitat
va ser durant molt de temps finançat amb les cotitzacions, i ara
no ho és, i no ha passat res.

En tercer lloc, l’edat de jubilació, pot ser un dels efectes
més perversos de les reformes que s’han fet els darrers anys és
l’augment de l’edat de jubilació. Els estudis diuen que
l’esperança de vida es troba molt lligada a la renda, la
diferència entre l’esperança de vida de les persones amb rendes
més baixes i amb rendes més altes es pot moure entre 7 i 10
anys, és una dada terrible, però és una dada real. Això vol dir
que amb aquestes reformes les rendes més baixes fan feina dos
anys més per tal de pagar les pensions de rendes més altes que
els sobreviurà; el contrari d’un sistema just i progressiu, tornar
a l’edat de jubilació als 65 anys és un tema de justícia social.

I això entronca també amb la quarta proposta, respecte de
revisar amb criteris d’igualtat de gènere el llistat de treballs de
naturalesa penosa que puguin acollir-se a la jubilació
anticipada, com el de les cambreres de pis. El nivell de salut
d’una persona de 60 anys amb una feina d’aquesta penositat és
comparable al nivell de salut d’una persona de 70 anys amb una
feina no penosa. Per tant, ajustar les edats de jubilació és un
tema també de justícia social, és per pensar-hi. Cambreres de
pis que han de fer feina dos anys més, fins als 67, per pagar
pensions d’empleats de banca que es poden jubilar abans amb
bones pensions, i viuen més anys amb més salut, sembla
qualsevol cosa manco un sistema equitatiu.

En cinquè lloc, en el cas particular de les Illes Balears,
calen mesures perquè els nostres majors tenguin unes pensions
dignes i es revalorin les no contributives i les pensions més
baixes.

I en sisè lloc, per tal d’acomplir el que diu la Constitució,
que les pensions siguin adequades i periòdicament
actualitzades, és evident que les pujades del 0,25% no
respecten aquest principi de tenir pensions adequades que
garanteixin el poder adquisitiu dels pensionistes. Per tant, és
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necessari reindexar les pensions amb l’índex de preu al
consum.

Per tant, això són les propostes que presentam i, en tot cas,
estam oberts a negociar algunes de les esmenes que s’han
presentat i, en tot cas, al torn de rèplica ja ens manifestarem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Diuen que la ficció
de terror, de ciència ficció i suspens és el reflex de les pors de
la societat. Ara el Gobierno de España com si d’uns creadors
de cinema de terror es tractessin han obert la veda a la por del
Segle XXI: les pensions de jubilació no són sostenibles.

Des d’Aristòtil fins a Jobs passant per les més diverses
perspectives com Monstesquieu o Tocqueville tots han vist en
la por una variable important de la vida social i política d’un
estat o ciutat.

Sí, perquè avui parlam de por i mentides. Aquests dies
vivim un seguit de manifestacions dels pensionistes d’aquest
país que reclamen unes pensions dignes per a avui i per als
futurs pensionistes, després de tota una vida de treball i aportar
a les arques de l’Estat i pagar els seus imposts, aquí, a l’Estat
espanyol.

Convé remarcar aquest aspecte, ja que sabem el costum
d’algunes persones vanagloriades com a patriotes, però que
entenen que la seva contribució a aquest país és opinar, però
pel que fa a pagar troben més patriota tenir cura exclusivament
de les seves butxaques.

Molt hem sentit a parlar sobre el sistema de pensions, com
les declaracions de Celia Villalobos amb la subtilesa que la
caracteritza: “Hay ya un número importante de pensionistas
que estan más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión,
que en activo, trabajando. Tenemos la obligación de decirles
a los que tienen 45 años: cuidado, preocuparos del ahorro”.
En poques paraules vénen a dir que hi ha massa vells i que
viuen massa temps. Quina ocurrència!

No deixa de sorprendre’m el nivell de cinisme i crueltat
d’alguns membres del Govern de l’Estat espanyol i ho dic
perquè resulta una broma cruel i de mal gust dir-li a una
persona que guanya 800 euros que es faci un pla de pensions.

I què ha passat amb el fons de reserva de les pensions? Cal,
tal i com reclamen els pensionistes, una auditoria que investigui
i analitzi el saqueig que ha patit el fons de pensions. La premsa
internacional ho té clar: “Saqueig del fons de pensions per
comprar bons del Govern d’Espanya”, diu un diari alemany, o

de Wall Street Journal: “Espanya empra el fons que protegeix
el pagament de pensions per comprar deute sobirà”.

No és cert que el dèficit de la Seguretat Social que a l’any
2017 va tancar amb un saldo negatiu de 18.800 milions d’euros
és degui a un augment espectacular dels pensionistes, és a causa
sobretot de les successives reformes laborals que han enviat els
cotitzants a feines precàries amb salaris de subsistència.

La veritat sobre les pensions és ben senzilla: allà on
nosaltres hi veiem un dret, ells, tots aquells que s’omplen la
boca recomanant plans de pensions privats, hi veuen un negoci.
Dels més de 500 plans de pensions posats al mercat en els
darrers anys només dos varen ser rendibles per als seus titulars,
per la banca va ser un èxit, cada any només en comissions han
guanyat 2.000 milions d’euros, negoci rodó.

Parlar de pensions de jubilació obliga a parlar de salaris i
conseqüentment de les reformes laborals. La darrera reforma,
la de l’any 2012, va dinamitar el mercat laboral i les
cotitzacions dels treballadors.

Vivim en plena precarització de la feina; a feines precàries,
pensions precàries. Per açò, el primer és pagar salaris dignes i
que es pugui tributar i així col·laborar amb els seus doblers al
finançament de l’estat del benestar. No ens podem permetre
que la gent tingui feina i sigui pobre. Res no és gratuït. La
precarització significa viure amb l’imprevisible, amb la
contingència. L’acoblament conceptual d’allò precari és
compon d’inseguretat i vulnerabilitat, d’incertesa i amenaça, la
por, una altra vegada.

Les pensions de la nostra comunitat són a la franja baixa
fruit de les feines precàries i l’economia submergida amb una
mitjana de 857 euros al mes, 50 manco que a la resta de l’Estat.
Davant aquestes circumstàncies l’actual Govern de l’Estat
espanyol proposa solucions com ampliar l’edat de jubilació i
disposar de plans privats de pensions, però si l’atur s’acarnissa
amb els majors de 45 anys, com volen pretendre allargar l’edat
de jubilació?

El mateix govern que fa uns mesos aprovava nous incentius
per als plans de pensions privats, que ens costen a l’any prop de
2.000 milions d’euros en recaptació fiscal, aquest mateix
govern extreia més de 3.500 milions de la vidriola de pensions
perquè deia no tenir prou per pagar l’extra de Nadal als
pensionistes. No queden ni 8.000 milions d’euros dels prop de
67.000 milions d’euros que va arribar a tenir.

Zapatero no la va tocar, no perquè fos un gestor excel·lent,
recordem que al 2011 va congelar les pensions, va ampliar el
període de càlcul i ja pujar progressivament l’edat de jubilació,
sinó perquè quan ningú no comprava deute espanyol allà hi
havia la vidriola d’aquell sistema públic de pensions
suposadament insostenible per finançar al cent per cent a
l’Estat.

En sis anys de mandat l’executiu de Rajoy ha devorat la
vidriola amb gran ferocitat, com si d’un Freddy Krueger
desfermat es tractés.
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S’han de tenir en compte altres aspectes com, per exemple,
l’envelliment de la societat que juntament amb la manca de
naixements posa en evidència que es fa obligatori aplicar una
racionalització horària que permeti la conciliació laboral amb
la millora necessària, torn a dir, dels salaris.

A tot açò hem d’afegir que les pensions no creixen mentre
els preus sí ho fan amb la qual cosa els nostres pensionistes
perden capacitat d’adquisitiva dia rere dia.

Aquests pensionistes, convé recordar-ho, han servit de
salvavides durant la crisi per a moltes famílies a l’atur,
desnonades. Que hagués passat si aquests majors no haguessin
aturat el cop? N’és conscient el Govern de l’Estat, que de la
crisi han pogut sobreviure moltes famílies gràcies a l’esforç
dels pensionistes, aquests que, a més a més en cinc anys han
hagut de pagar 5.000 milions d’euros amb el copagament
farmacèutic?

Per tant, la contínua propaganda perquè ens facem plans
privats de pensions és una clara estratègia de por, de deixadesa
de funcions. Si alguna cosa ha quedat clara amb la crisi que
hem viscut, i encara vivim, és que tot és qüestió de prioritats,
com quan un govern opta per rescatar els bancs abans que les
persones o quan es pot fer una despesa de 87 milions d’euros
per evitar un referèndum. És un problema de prioritats i de
distribució de la renda. No oblidem que el 75% de tots els
imposts els paguen els treballadors.

La pregunta és: on han anat els doblers dels fons de
pensions? L’executiu de Mariano Rajoy ha tret en sis anys més
de 74.000 milions d’euros mentre que l’AIReF calcula que el
sistema continuarà en dèficit fins a l’any 2022. Cal recordar
que és el primer president que ha tocat i buidat aquest fons. La
vidriola no paga les pensions, només constitueix un recurs extra
per passar situacions conjunturals. En el nostre sistema de
repartiment les pensions es paguen mes a mes amb les
cotitzacions dels treballadors i ara no hi arriba perquè, si els
salaris són les baixos, les cotitzacions també.

En realitat, per al finançament de les pensions el nombre de
treballadors no importa, el que compte és la riquesa que els
treballadors produeixin, el que importa per avaluar la capacitat
de finança de les pensions és la producció de riquesa i la seva
distribució.

Per fotre més por, una vegada i una altra, se’ns repeteix que
la despesa de les noves pensions es dispara cada any, la quantia
mitjana de les pensions era de 1.041 euros el 2013 i avui suma
1.062 euros. L’any 2016 per primera vegada la quantia mitjana
de les noves pensions va baixar concretament un 0,8%.

Les rebaixes fiscals efectuades o promeses pel Sr. M. Rajoy
han beneficiat primordialment les grans societats, les rendes de
capital i els trams més alts de l’IRPF, dos de cada tres euros
d’aquestes rebaixes han anant a caure a aquests sectors. La
deducció mitjana per a plans de pensions aplicada per a les
rendes superiors a 60.000 euros multiplica per 7 la deducció
mitjana aplicada per a aquells que guanyen menys. D’açò se’n
diu redistribuir a favor d’aquells que més tenen i així, és clar,
resulta completament impossible sostenir un sistema públic de
pensions.

Quin sentit té assegurar que no hi ha doblers per a les
pensions i a la vegada oferir desgravacions als plans privats de
pensions? Darrere tot açò hi ha el sistema financer, els cens
financers que estan molt interessats a gestionar les pensions
perquè mouen molts de doblers, llavors han creat aquest relat
de la por on tot és parafernàlia, com passa amb qualsevol altra
despesa pública.

Per exemple, per què no hi ha problemes amb l’exèrcit, com
es finança? Amb les despeses col·lectives. Per què se segrega
la despesa de les pensions com si fos una despesa diferent?
Algunes veus diuen ara que les pensions pujaran, però no ho
faran un 10%, que és el que ha pujat la llum.

Es veu que la sortida amb l’IVA al carrer dels pensionistes
ha fet que la por canviï de banda, la por ja no la trobam en els
10 milions de pensionistes sinó en un govern que pensava que
tenia aquests vots assegurats. El perill per a les pensions es diu
M. Rajoy, Banc Mundial, l’estratègia privatitzadora i la clara
voluntat, aquí sí, per desmantellar l’estat social.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Intervenció del Grup Parlamentari Mixt,
per defensar les esmenes RGE núm. 2155/18 i 2156/18, té la
paraula la Sra. Xelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. En primer lloc, em
vull adherir a les paraules del diputat Nel Martí, condemnar
l’agressió homòfoba i donar tot el meu suport al col·lectiu
LGTBI. 

Quant al tema que ens ocupa, vull dir que les pensions no
són ni caritat ni un obsequi sinó un dret que es consolida al
llarg de la nostra vida. Aquest despropòsit que vivim en aquests
moments va començar amb Zapatero, quan va congelar les
pensions i va augmentar l’edat de jubilació, si bé s’ha de dir
també que va augmentar les mínimes amb una quantitat molt
considerable. A cadascú el que li pertoca.

Sra. Obrador, crec que no està molt d’acord que em fiqui
amb el Sr. Zapatero, però és la realitat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Va congelar les pensions, és a dir... i ara continua amb les
legislatures del PP on només s’augmenten les pensions un
0,25%, cosa que em sembla una ofensa per a tots aquells
pensionistes que durant la crisi han sustentat les llars d’Espanya
espanyoles i han evitat que passassin moltes tragèdies que
haguessin pogut passar amb les seves pensions.

Últimament, hem escoltat en els mitjans de comunicació
afirmacions molt preocupants respecte de les pensions, d’una
falta de sensibilitat absoluta i d’una frivolitat ofensiva per als
qui porten anys cotitzant, frases, per exemple, com la de la
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presidenta del Pacte de Toledo que diu que hi haurà
pensionistes que estaran més anys cobrant que fent feina. Em
sembla que no està molt a la realitat.

Per una altra banda, també al·legats a favor dels plans de
pensions privats que si repassam el seu historial porten
decennis donant unes rendibilitats patètiques i tot això mentre
es produeix l’assalt al fons de reserva de les pensions per
finançar despesa corrent. 

Els pensionistes han perdut poder adquisitiu en el 2017 i en
perdran més en el 2018, encara que ens vulguin fer creure el
contrari.

A les Balears ens tornam a trobar amb una bretxa salarial
entres dones i homes, però no acaba aquí, també hi ha una
diferència entre Balears i la resta d’Espanya. Una vegada més
estam en inferioritat de condicions respecte de la resta. Saben
que fan a Alemanya? Doncs, a Alemanya augmenten un 1,9%
per als alemanys de l’oest i un 3,5 per als alemanys de l’est,
amb l’objecte d’acabar amb aquestes desigualtats. Ja ens
agradaria que aquí fessin el mateix amb els ciutadans de les
Balears.

Quant a les meves esmenes, he de dir que en el 2016 es
varen abonar un total de 9.473.482 pensions, de les quals
4.736.741 no varen arribar al límit que marca l’exclusió social,
és a dir, un 40% no arribava al llindar de pobresa. Per tant,
creiem que és necessari que totes les pensions estiguin per
sobre d’aquest llindar perquè el que no volem és crear més
pobresa, i per això, la meva esmena 2155.

Quant a l’esmena 2156, com hem vist, sempre se sancionen
als que no han arribat als anys obligatoris de cotització, per
tant, crec que també ha d’arribar el moment que es doni
qualque gratificació a la gent que els han sobrepassat. En el
meu cas, l’esmena que he posat deman que sigui per a la gent
de quaranta... que hagin cotitzat quaranta o més anys, que
puguin jubilar-se anticipadament sense tenir els descomptes que
es produeixen quan un es jubila abans d’hora, que és un 8% en
segons quins casos per cada any que es jubila amb anterioritat
i un 5%, un 6% en altres. Per això, la meva esmena 2156.

Ja ens preparen perquè acceptem una pèrdua de drets que
condemnarà cada dia més als pensionistes i especialment als
jubilats a mal viure i que s’aconsegueixi el somni dels
reaccionaris europeus que té a veure amb la pèrdua de drets i
de privatització de les pensions. Però jo no em vull quedar amb
aquest discurs pessimista, crec que és obligació dels governs
responsables trobar solucions a aquests problemes via
recaptació o recuperar els doblers del rescat bancari, per
exemple. Pot ser que, si no, es notarà massa que qui comanda
fa pels bancs el que no està disposat a fer per la gent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm. 2185/18 i
2186/18, té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot, també saludar al públic que ens acompanya avui.
Crec que som davant d’una PNL que crec que interessa a
tothom perquè ens interessa a la gent que va sortir al carrer,
interessa a la gent que va sortir al carrer, ens interessa a
nosaltres, interessa a tots i també interessa als nostres fills. I en
açò estic d’acord amb una cosa que ha dit el Sr. Reus, que crec
que mai no li he dit que estigui en res d’acord amb ell, i és que
quan no hi hagi recursos, ha vengut a dir, s’hauran de cercar i
s’hauran de trobar, i açò és inevitable. I jo ho compartesc i crec
que açò ho compartim tots, el sistema públic de pensions no es
pot deixar caure, i açò és feina de tots. Per açò, en el seu
moment, es va fer el Pacte de Toledo i és allà on s’han de
prendre totes les decisions en aquest sentit.

Aquesta PNL crec que té la intenció molt clara que acab de
transmetre, conforme també amb el que havia dit el portaveu de
MÉS per Mallorca. Si ara demanéssim, volem que la pensió
mitjana de tothom, la nostra i la dels nostres fills, la dels actuals
pensionistes, sigui la mínima de 2.000 euros, estaríem tots
d’acord? Doncs, tots diríem que sí que estaríem d’acord. Crec
que en aquest sentit no hi ha res a dir. El que passa, i nosaltres
per açò hem presentat dues esmenes i una fa referència que tot
es tracti dins el Pacte de Toledo, que és on s’hauria de tractar,
perquè la mateixa PNL d’avui demostra que entre els partits
que donen suport al Govern hi ha discrepàncies, i la prova la
tenim al punt 3, on hi ha esmenes, i una d’aquestes demana, per
part del Grup Socialista, retirar que es torni als 65 anys.

A partir d’aquí podem entrar també en el que ha dit a
l’anterior moció, a l’anterior punt de l’ordre del dia, la portaveu
del Grup Socialista, que venim aquí a fer demagògia i a dir
coses i que després en fem unes altres. I per què dic açò?
Perquè, com bé ha dit la portaveu que abans m’ha precedit, va
ser un govern socialista, un govern del Sr. Zapatero, que en el
mes de maig del 2010 el que va fer va ser congelar les pensions
i en aquell moment es va presentar en el Congrés dels Diputats,
per quatre vegades, una moció que va ser aprovada amb els vot
socialista fins i tot, dient que les pensions no havien de quedar
congelades, i per quatre vegades el Govern, en aquell moment
socialista, no en va fer cas. I avui ve aquí i vol que es pugin
més encara les pensions. I és més, a partir d’aquell moment el
Partit Popular també va presentar una proposició no de llei,
perdó, una proposició de llei demanant que la revaloració fos
per llei. Què va fer el Partit Socialista en aquell moment?
Doncs, vetar fins i tot en el Congrés dels Diputats que allò es
pogués votar i discutir, ni tan sols votar, sinó fins i tot discutir
en aquell moment. 

Açò va passar i açò són els antecedents que tenim quan ens
trobam aquí. El Partit Socialista va congelar les pensions a
l’any 2010, una decisió unilateral, contrària al Pacte de Toledo;
va suposar la major pèrdua de poder adquisitiu de la història
recent; va privar als pensionistes de 2.060 milions d’euros, i ni
així va poder evitar els nombres vermells al sistema, quan en el
2007 hi havia un superàvit de 10.686 milions i en el 2011 ho va
deixar amb un dèficit anual de 7.700 milions d’euros. I no és
cert que ara hagi estat la primera vegada que s’hagi tocat aquest
fons de pensions, i, a més, el Partit Socialista va fer aquesta
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congelació a un moment que els fons de pensions tenia 66.815
milions d’euros.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I és clar, no, no es mentira, Sr. Conseller, y si quiere salga
aquí y me debata, quiero decir, lo puede hacer, supongo que
puede pedir un turno incidental. 

A partir d’aquí, és clar, no estam d’acord amb tot el que es
manifesta a l’exposició de motius i tampoc amb el que s’ha
argumentat aquí. Realment crec que qui vol fer por, jo crec que
la postura del Sr. Reus és assenyada, l’hem de mantenir i si no
hem de cercar d’on surti, el que no podem fer és la por que fa
aquí el Grup Parlamentari, per exemple, de Podemos; escolti,
Sr. Saura, vostè sap que vostè ha aprovat els pressuposts que
més castiguen amb l’IRPF aquesta comunitat autònoma les
classes mitjanes i les classes baixes? Açò és una realitat, i avui
té, fins i tot, un estudi en els mitjans de comunicació. És clar,
vostè se’n va anar a fer campanya a Grècia i a Grècia baixen les
pensions un 30 o un 40%, -no, no, no digui que sí, el seu líder
ha anat a fer campanya allà, a donar suport a les seves... i a
Veneçuela no crec que ni tan sols en tenguin, però bé...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... a Grècia, a Grècia que ho tenim més a prop.

Per tant, en aquests moments crec que el que s’ha
aconseguit és que, per una llei, les pensions no es tornin a
congelar, que es puguin revalorar. Què és insuficient?
Clarament és insuficient, què volem tots tenir una pensió digna
i més elevada? Crec que açò és indiscutible i ho voldríem tots
en aquests moments. És clar, i diem, què s’ha fet mentrestant?
Doncs, el que s’ha fet és tornar a crear llocs de feina, en aquests
moments hi ha més persones que tenen feina, més persones que
cotitzen i en aquest moment en el 2017 el que ja hi ha hagut és
un increment important de cotitzacions, d’ingressos per
cotitzacions de la Seguretat Social de tota aquesta gent que
torna a tenir feina gràcies a les polítiques que s’han dut a terme.
Quin és l’objectiu? Doncs, en el 2019 arribar als 20 milions de
persones ocupades i que lògicament això beneficiarà el sistema
de pensions.

És clar, el problema que teníem és que a l’any 2011 es
destruïen 1.500 llocs de feina cada dia, però en el 2017 es
varen crear cada dia 1.700 llocs de feina, 600.000 persones més
que cotitzen, i açò és el que ajuda a mantenir el model actual de
pensions.

Què s’ha fet també? Doncs, ajudar amb una tarifa plana als
autònoms, que no ens hem d’enganyar, la realitat d’aquests
autònoms contracten 900.000 assalariats en aquests moments
i el que s’ha fet ha estat facilitar la seva activitat i que puguin
obrir empreses amb projectes nous. Hi ha en aquests moments
475.000 joves que han començat un projecte per compte propi
i 6 de cada, el que dèiem abans, no sé quin portaveu ha estat, 6
de cada 10 nous autònoms són precisament dones.

Clarament el sistema de pensions ha de ser sostenible,
equitatiu i solidari, es poden fer canvis, i és clar que sí, i s’han
de fer. Vull recordar aquí que es va començar amb un sistema

que el primer que va fer, que era de capitalització, es va passar
a un sistema d’aportacions i tal vegada s’haurà de fer qualque
canvi, d’acord, però sempre crec que s’ha de fer, perquè no
passi el que va passar ja amb un govern socialista que a un
moment de crisi econòmica no tan sols va pujar imposts, sinó
que va baixar el sou, els salaris als funcionaris i a més va
congelar també en aquell moment les pensions; el que s’ha de
fer, que es fa en aquests moments, és tenir garantides per llei
una revaloració i el que s’ha de fer és que aquesta revaloració
com més elevada sigui, lògicament, millor.

Per tant, el sistema en una crisi...

(Remor de veus)

..., en una crisi que ha estat llarga, que no ha estat breu, pel que
ha servit tenir aquest fons de les pensions ha estat perquè ningú
no hagi deixat de cobrar la seva pensió. I si ara, com he dit
abans, s’han de fer canvis, que es facin, és clar que sí, perquè
jo crec que aquí, com he dit al principi, tots som interessats a
mantenir l’actual sistema de pensions, i si és possible millorar-
ho, per a la gent que va sortir al carrer que no tan sols va
defensar els seus interessos, els de tots nosaltres i els de les
generacions que vénen després de nosaltres, i crec que en
aquest sentit hem de fer aquesta feina. El que no podem fer són
propostes que després van al marge d’un pacte a nivell estatal,
que si hi ha consens en una cosa a nivell estatal en aquest sentit
és que els acords en temes de pensions siguin acordats dins el
marc del Pacte de Toledo. Per cert, quasi el 70% del
deteriorament de la salut financera del sistema durant els anys
2009-2013 va ser a causa exclusivament de la reducció de les
cotitzacions, i han començat a incrementar-se.

Per tant, crec que por no n’hem de fer cap en aquest sentit,
i crec que aquí hi ha portaveus que en volen fer, i molta, perquè
estan interessats a entrar en una campanya en aquest sentit.

A partir d’aquí, hem presentat dues esmenes molt concretes,
una que fa referència al punt 1, perquè parla de canviar el
model productiu, crec que, bé, de país, i crec que cada
comunitat autònoma té el seu model productiu i aquí hauríem
de veure i analitzar molt. Per tant, suprimiríem açò i, si és
acceptada, votaríem a favor.

Després, substituir els punts 2, 3 i 6 per un punt que vagi
encaminat al que deia fins ara, que els acords siguin dins el
marc del Pacte de Toledo, trob que açò és el realment
necessari. A partir d’aquí també dir que votarem a favor dels
punts 4 i 5.

Referent a les esmenes, i no em queda més temps, referent
a les esmenes dels altres grups parlamentaris bàsicament
votarem, llevat de la 2199 a què ens abstendrem, que és una
d’addició del Partit Socialista, perquè no estam d’acord
bàsicament amb la redacció de l’apartat b), però gairebé es
podria votar quasi a favor, per açò dic que per aquest motiu ens
abstendrem. I la 2198, que va d’acord, més o menys, amb el
que manifestam, hi votarem que sí. Les altres, les dues del Grup
Mixt i la 2196 i 2197 del Grup Socialista, no les donarem
suport perquè al final van en la línia de la pròpia proposició no
de llei. 
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A partir d’aquí també els diré que a Madrid hi ha un govern
en minoria, els ho he dit altres vegades, si vostès volen canviar
i volen fer la demagògia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, per favor, acabi.

EL SR. TADEO I FLORIT:

... -acab tot d’una-, i volen fer populisme no tenen per què, n’hi
ha prou a fer una moció de censura a Madrid i es posin d’acord
i, a partir d’aquí, facin el que trobin oportú, però mentrestant
deixin fer feina a aquell que en fa i no posin traves a les rodes
i tampoc no facin por a la gent en aquests moments.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Socialista, per
defensar les esmenes RGE núm. 2196, 2197, 2198 i 2199/18,
té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, por no sé si en farà, però
jo per si de cas tenc els dos “eurillos” aquí preparats per poder
preparar les pensions, per poder preparar les pensions.

(Remor de veus)

Miri, el que està clar és que tots volem mantenir el sistema
actual de pensions, però jo li pregunt, quin sistema actual de
pensions, el dels dos “eurillos” que s’ha d’estalviar, el privat
que s’ha d’estalviar, o el sistema actual que tenim unes
pensions de caràcter públic i un sistema de caràcter públic que
és el que hem de defensar i al que venim aquí? No digui que
venim aquí a tenir por perquè tenim raons per tenir por, tenim
raons per tenir por, perquè el Partit Popular amb el que fa...
més que... principis de fer... fa un inici de destrucció del
sistema que a poc a poc acabarà amb tot.

Miri, el sistema públic de pensions que tenim és, jo crec, un
dels grans pilars que tenim de l’estat del benestar, conjuntament
amb educació, amb salut i amb dependència. És a dir, tots els
pilars de l’estat del benestar són aquells en els quals el Partit
Popular ha anat des que governa el Sr. Rajoy ha anat minvant.
Quant a educació intenta dinamitar-la, quant a salut ja sabem
que la reducció pressupostària serà brutal i ara, és clar, no pot
més que agafar el que representa l’estat del benestar i rompre'l,
rompre l’estat de benestar desmuntant aquella protecció social
que és base del consens i base de poder mantenir la situació
actual.

Hi ha una dèria per part del Partit Popular que es va
reflectir en la famosa frase del Sr. Montoro: deixem-ho caure
que ja ho refarem d’una altra manera, deixem-ho caure que ja
ho refarem de manera privada. Ara, el Sr. Rajoy, ho deixa caure
perquè així els altres ho faran de manera privada.

El sistema de pensions actual és un sistema que està basat
en cotització, solidaritat intergeneracional, universalitat,
proporcionalitat, i sobretot -sobretot- en suficiència de
prestacions. És a dir, el que hem d’assegurar aquí és que les
prestacions per jubilació siguin suficients, no una almoina, i
d’això és del que es tracta aquí, que siguin suficients, que els
jubilats d’ara i els jubilats del futur puguin viure. Aquest és el...
sistema.

Hem de tenir un sistema de pensions que asseguri uns
ingressos suficients per a tots i que mantingui aquesta
suficiència al llarg del temps, no en un primer moment.

El Pacte de Toledo és l’espai on es va arribar a regular i
d’on arriben tots els acords imprescindibles, allí és on es
prenien tots els acords i en el si del Pacte de Toledo és on
s’arriba a l’acord per poder canviar el sistema. És a dir, que hi
ha canvis, què hi ha canvis de caràcter demogràfic, què hi ha
canvis de caràcter econòmic? Sí, i per això, davant aquesta
evolució, s’ha d’anar modificant a través del consens del Pacte
de Toledo. 

Per això es va crear el fons de sostenibilitat, aquest fons,
aquesta guardiola que, malgrat tot, és el Partit Popular l’únic
gestor del sistema de pensions que l’ha buidat, que l’ha buidat,
des que va arribar d’una manera sistemàtica ha anat buidant-lo.
Per tant, no digui, no digui...

El que està clar és que en època conjuntural, malgrat la
crisi, ja li ho hem dit aquí, malgrat la crisi, el fons de pensions
no es va buidar. Perquè... el Partit Popular, què fa? Ara diu que
venim aquí a dir que tenim por, però què fa? Primer, utilitza els
pensionistes primer com a arma de consens, però al final el que
fa és condemnar-los a la pobresa. Sí. El Partit Popular el que fa
és condemnar a la pobresa des de la prepotència als
pensionistes perquè és el Partit Popular el que ha romput el
consens del Pacte de Toledo i per això venim aquí a reclamar
que retorni a la situació del Pacte de Toledo.

El Partit Popular és el que ha deslligat la revaloració de les
pensions de l’IPC. Ara manté l’augment del 0,25, malgrat que
per a tot arreu els homenots de l’economia del Partit Popular
asseguren que Espanya està en una situació econòmica en què
ja s’acaba la crisi, ja s’ha acabat la crisi, però la crisi per als
pensionistes no s’ha acabat perquè segueix donant-los un
augment del 0,25, un augment de menys de 3 euros a la pensió
mitjana.

Què fa el Partit Popular? Buida la guardiola, recull al 2011
una guardiola de més de 66.000 euros, i ara, què hi ha? Ara el
que hi ha és una guardiola bloquejada i una hipoteca, no sols
els fa més pobre, sinó que a més a més els hipoteca. Primer, els
empobrim; després, els hipotequem. Per tant, la situació que
tenim actualment és de situació desesperada.

I com ho fa? Des del fòrum... de diàleg, no, fora del fons de
Pacte de Toledo, fora de diàleg. Com ho fa?, a través d’una llei,
la Llei 1323 que trenca tot el sistema i introdueix el factor de
sostenibilitat. Això és el que farà que mai, els pensionistes mai
no vegin revalorada la seva paga.
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A més a més, com ho fa?, empobrint-los. Empobrint-los
com?, rellevant-los prestacions a través d’altres coses, és a dir,
posant copagaments, posant..., limitant assistència sanitària,
etc., però no sols... el Partit Popular no sols empobreix les
pensions des de dins, també ho fa des de fora, modificant el
sistema de treball, precaritzant, ja li ho hem dit aquí. És clar,
vostè aquí ve a dir “és que hi ha més cotitzants”, sí, però si més
cotitzants que paguen menys al final el sistema es ressent. El
sistema es ressent de totes maneres.

Ara el que tenim són unes pensions d’avui en perill i
hipotecades i unes pensions de futur que estan en perill.

Per això, nosaltres hem presentat les diferents esmenes, el
que volem és retornar al Pacte de Toledo el consens i fer,
racionalitzar el sistema, racionalitzar el sistema amb mesures
que millorin la cotització. 

Com és millora la cotització?, es millora la cotització
intensificant el frau a la contractació, intensificant i millorant
el sistema de cotització, però també el que tenim clar és que
necessitem augmentar els ingressos del sistema no sols amb les
cotitzacions, sinó amb aportacions extraordinàries com són els
imposts. Per això proposam imposts extraordinaris a la banca
i a les transaccions bancàries que suposarien 1.000 milions
d’euros. Sap quants de milions necessita el sistema per
funcionar? 15.000, i això ens en suposaria 1.000. Però ja li ho
dic, per què es proposa la banca?, perquè, sap quant ens ha
costat a tots el rescat a la banca? 63.000.

Per tant, crec que sí, nosaltres entre tots i fins i tot els
pensionistes hem pagat els rescat a la banca, ara tenim dret de
recuperar i és la banca la que ha d’anar refent...

En definitiva, el que nosaltres pretenem aquí és, ja li ho dic,
retornar a la situació del Pacte de Toledo anterior a aquesta
disbauxa que tenim ara i eliminar aquest intent del PP de passar
el problema que té, que és d’assegurar el futur a les persones,
a com fa sempre; el PP, què fa? El que fa és traslladar els
problemes a un altre col·lectiu. Ara, a qui traspassa el problema
de les pensions? Als pensionistes, que facin, estalviïn els dos
“eurillos” i vagin pensant en estalviar. Per tant, està passant el
problema quan el problema el té el Partit Popular i el problema
és el que ha de... el que ha de solucionar el Partit Popular no
privatitzant, sinó posant mesures contundents que recuperin el
sistema.

Mirin, crec... el Partit Popular diu per tot arreu que ha pujat
la pensió mitjana, ha subido las pensiones medias, l’AIReF en
una anàlisi que fa diu que fins al 2022, si seguim així, les
pensions mitjanes pujaran menys de 3 euros a l’any quan l’IPC
està pujant més d’1,5 i fins a un 3%.

Per tant, crec que el PP hauria de deixar de dir que ha
augmentat la pensió mitjana i dir la veritat, que han augmentat
les mitges pensions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de fixació de
posicions, 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, bon dia a tothom. El primer
que vol fer el nostre grup parlamentari és demanar la votació
separada dels diferents punts d’aquesta proposició no de llei.
Amb molts dels punts estam d’acord i hi votarem
favorablement, en alguns tenim dubtes i ens abstindrem.

Per al nostre grup parlamentari el primer que hauríem de fer
quan afrontam un debat tan delicat com el que ens ocupa al dia
d’avui és distingir les persones amb dret reconegut de pensions
i els futurs pensionistes, crec que són dues realitats diferents
que necessiten un tractament diferent.

I estic d’acord amb el Sr. Casanova que deia que l’objectiu
ha de ser que les pensions per a la jubilació siguin suficients,
totalment d’acord, és evident. I l’objectiu també ha de ser que
aquestes pensions s’actualitzin adequadament, i nosaltres en
aquest sentit estam d’acord amb vostè i estam d’acord amb la
proposició no de llei que diu que evidentment s’han
d’actualitzar d’acord amb l’IPC, cosa que no s’ha fet al llarg
dels darrers anys, i en aquest punt evidentment tendran tot el
nostre suport, perquè és evident que s’ha dut una política de
retallades, unes retallades que han acabat perjudicant aquest
col·lectiu tan gran, com és el dels pensionistes, i que s’han anat
empobrint les pensions en general. Per tant, nosaltres davant
d’aquesta situació no podem més que sumar-nos a la denúncia
d’aquesta situació injusta.

Dit això, donarem suport al primer punt, perquè el primer
punt parla d’una cosa que per a nosaltres és evidentment molt
important, que són els salaris baixos. Durant anys s’ha produït
una política i una realitat econòmica de salaris baixos i aquests
salaris baixos, ho deia la portaveu de MÉS per Menorca, feines
precàries, pensions precàries, és clar, al final és evident que un
país que es fonamenta en salaris baixos pot momentàniament a
curt termini augmentar la seva competitivitat, però és evident
que aquesta política a llarg termini acaba tenint uns resultats
nefastos, entre els quals el tema de les pensions.

El segon punt de l’ordre del dia, i amb algunes de les
afirmacions que han fet els portaveus que donen suport a
aquesta iniciativa nosaltres no hi podem estar d’acord
totalment, perquè, és clar, aquí sembla que hi ha una voluntat
política d’uns poderosos, vostès sempre intenten fer aquesta
caricatura: hi ha uns poderosos, els sistemes financers, grans
bancs que es fumen un pur en el seu despatx amb un capell
negre, han pensat que la gent no ha de tenir dret a les pensions;
jo crec que això és prou més complex que aquesta caricatura
que molt sovint deduesc de les seves afirmacions, i em sap greu
que no s’adigui amb la realitat, perquè crec que és evident que
Espanya té un problema amb les pensions futures, bàsicament
per la seva demografia, també pel seu model productiu, però
bàsicament per la seva demografia i per la seva piràmide
poblacional. Jo crec que negar això i dir, no, és que hi ha uns
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senyors molt dolents, bé, em sembla que és una anàlisi prou
insuficient de la realitat, sincerament ho dic. 

Per tant, nosaltres en aquest sentit no podem estar d’acord
amb algunes de les mesures que es proposen.

Nosaltres voldríem que l’autofinançament..., en principi,
ens sembla una bona idea. Què ha de ser un principi categòric?
No, no és un principi categòric, és evident que si amb les
cotitzacions no hi ha suficient per tenir aquestes pensions
dignes, que han de ser l’objectiu i la seva revaloració
segurament s’haurà de ficar mà, diguem, als recursos ordinaris
dels tributs, en general. Segurament això és així i fins i tot ens
semblaria millor la idea d’un impost als bancs que els tributs en
general, que diu el punt segon d’aquesta proposició no de llei.
Per tant, nosaltres no estam tancats a aquesta opció perquè
aquesta opció existeix i si s’ha de posar en marxa, s’ha de posar
en marxa, ara bé, ens agradaria en general intentar fer
sostenible i autofinançable el sistema. Crec que aquesta idea
rebutjar-la o, diguem, deixar-la de banda de bon principi, que
és el que fa el seu punt 2, nosaltres no ho podem compartir
totalment. Per això, ens abstendríem en aquest segon punt. 

Al tercer punt, que és el tema de l’edat de jubilació, també
ens abstendríem, perquè és evident que la gent viu cada vegada
més temps, a això és una bona notícia, i que a més ho fa amb
més qualitat, per tant, és evident que hi ha molta gent que als
65 anys pot fer feina perfectament i que està en condicions de
fer-ne. Per tant, crec que al final si tenim una corba
demogràfica, una piràmide demogràfica determinada crec que
no queda més remei que per fer viable el sistema introduir
modulacions en l’edat de jubilació, i vostès no volen introduir
aquestes modulacions, volen fixar, volen recuperar aquella edat
màxima i jo crec que això es un error. És un error, ja dic, sense
estar en els despatxos d’aquests personatges que vostès
denuncien. Per tant, aquests serien els emperons.  

En els altres punts que són els punts 4, 5 i 6 sí que els
donarem suport, ens sembla molt bé el tema de la igualtat de
gènere, com no pot ser d’una altra manera, ens sembla
fantàsticament bé compensar el tema de les Illes Balears perquè
és evident que la nostra estructura productiva ha provocat que
les nostres pensions siguin més baixes. I el punt per a nosaltres
més important és que es produeixi la revaloració d’acord amb
l’índex de preus i consum, que ens sembla una injustícia el que
passa aquests anys i per això ens sembla que aquest és el punt
fonamental i més important d’aquesta iniciativa i al que
realment donam suport sense cap mena de dubtes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Uno de
cada cuatro trabajadores en España vive en la precariedad con

contratos basura, no saben si van a poder encontrar otro trabajo
cuando se les acabe el contrato temporal. En el 2017 de todos
los nuevos contratos realizados el 90% fueron temporales y
más de 6 millones de españoles no llegaron a cobrar el
equivalente al salario mínimo interprofesional anual de 10.200
euros al año, porque parte del año no tenían trabajo y enlazaban
contratos temporales. Y desde hace tres décadas la tasa media
de paro, con gobiernos socialistas y conservadores, se sitúa en
cerca del 18%. Esta es la realidad laboral que tenemos en
España y es la que está aportando las cotizaciones para el pago
de las pensiones de 9 millones de pensionistas. 

Está claro que si continuamos con este sistema ultra
precario la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones tiene
un serio problema. Necesitamos un nuevo modelo laboral que
acabe con la precariedad, la inestabilidad y la temporalidad,
para así tener suficientes ingresos en la seguridad social, para
garantizar unas pensiones dignas en el futuro y que las
pensiones se puedan revalorizar para no perder el poder
adquisitivo. Y ahí está el fondo de la cuestión, ahí está el fondo
de la cuestión.

El sistema de pensiones es un pilar básico del estado del
bienestar y no se arregla con parches, necesitamos un proyecto
de futuro basado en una reforma integral del mercado laboral,
de la formación y de la conciliación para favorecer la natalidad.
Sólo con estas reformas integrales que van al fondo de la
cuestión se resolverá la sostenibilidad de las pensiones, porque
sin una vida laboral digna no habrá pensiones dignas. 

Miren, ustedes, Podemos y MÉS, en el punto 1 de la
iniciativa instan al Gobierno del Estado a modificar la
estructura productiva de España, para eliminar la precariedad
y el paro, y estamos de acuerdo, de hecho le vamos a apoyar
este punto 1, porque ahí radica el fondo de la cuestión, además
de la formación y la conciliación. Pero comentarles que,
estando de acuerdo con el punto 1, nosotros, Ciudadanos, nos
lo hemos currado bastante más, porque es un problema que
urge, es importante y urge hacerlo ya. Nosotros hemos
elaborado ya una ley para luchar contra la precariedad laboral
y modernizar el modelo laboral de nuestro país, una
proposición de ley que vamos a registrar esta semana.

Y ustedes en el punto 1 confían al Gobierno del Partido
Popular el cambio del modelo productivo que acabe con la
precariedad, cosa que, con todos mis respectos, nosotros
dudamos que el Partido Popular sepa como hacerlo porque ni
el Partido Socialista ni el Partido Popular lo han conseguido en
todos estos años. Por ello, les emplazo, a Podemos, que está en
el Congreso, a que se lean y que se estudien nuestra propuesta
de ley que es una reforma ambiciosa e integral y que
registraremos esta semana y apoyen su toma en consideración.
Porque, insisto, sólo con una modernización del modelo laboral
que acabe con la precarización conseguiremos la sostenibilidad
de nuestro sistema de pensiones. 

El punto 4 también lo apoyaremos, igualmente siempre
hemos dicho que estos trabajos de naturaleza penosa y
peligrosa también requieren sobre todo unas normativas que
miren las condiciones laborales de esos trabajos. 
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Y en cuanto al punto 2 de la iniciativa, que propone
impuestos como solución para todo, es decir, como solución
para llevar a cabo los puntos 3, 5 y 6, no estamos de acuerdo.
Ya hemos comentado que para Ciudadanos la solución para la
sostenibilidad del sistema de pensiones ahora y a futuro es una
transformación profunda del mercado laboral que acabe con
este sistema hiperprecario.

Creemos que trasladar a los ciudadanos por vía impositiva
del IRPF, del IVA, como pone la propuesta, por vía impositiva
trasladar a los ciudadanos la sostenibilidad de las pensiones es
un parche, es un esfuerzo demasiado elevado para las
maltrechas clases medias y trabajadoras que ya han asumido el
coste de la crisis con subidas de impuestos masivas, a nuestro
entender una medida que empobrecería más a los ciudadanos,
y no resuelve la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En todo caso, creemos que es un problema muy serio,
estructural y toda propuesta tiene que ser analizada y estudiada
y emplazamos a Podemos a que lleve estas propuestas al Pacto
de Toledo, que es donde estamos trabajando y consensuando
todos los partidos las medidas para la sostenibilidad del sistema
público y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo,
que es lo que se está estudiando ahora.

En cuanto a las enmiendas el Partido Socialista pide
retornar al consenso de 2011. Yo me pregunto ¿qué consenso?,
ya que ustedes fueron el partido que le pegó el mayor hachazo
a las pensiones en España y no tienen credibilidad ahora en esta
materia. Cuando ustedes gobernaron en 2011 fueron ustedes
quienes eliminaron el IPC congelando las pensiones y fueron
ustedes que, de manera unilateral, fuera del Pacto de Toledo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, vagi acabant, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... -sí, acabo-, fuera del Pacto de Toledo aumentaron la edad de
jubilación, aumentaron el periodo establecido para poder
acceder a la jubilación, es decir, ustedes realmente ahora que
no gobiernan exigen lo que ustedes no hicieron, y lo mismo al
Partido Popular que propone aumentar 1 euros las pensiones al
mes.

Igualmente yo creo que el Partido Socialista también
debería llevar sus propuestas al Pacto de Toledo que es donde
estamos trabajando todos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn de paraula del grup
proposant, té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, demanaria,
després d’haver parlat jo, una suspensió de cinc minuts, per fer

unes fotocòpies per fer arribar les transaccions al Partit
Socialista, si volen tenir el que s’ha de votar hem arribat...

(Remor de veus)

... hem arribat a un acord i crec que és convenient que tothom
tingui el text.

Bé, Sr. Portaveu del Partit Popular, diu vostè que els
preocupa això del sistema públic de pensions, jo no sé si els
preocupa precisament ara, en veure que es varen reunir milers
de persones a les portes del Congrés de Diputats, i si els
preocupa tant, el que no entenc són els dubtes que s’han
generat aquesta setmana sobre el sistema públic de pensions,
per què Villalobos recomanava que estalviàssim 2 euros o per
què el Sr. Rajoy qüestionava el sistema públic en dir que la
gent havia d’estalviar?

Crec que no és veritat que puguem compartir la mateixa
preocupació quant al sistema públic de pensions.

I nosaltres, evidentment, no estam d’acord amb el que va fer
el Sr. Zapatero al principi d’aquesta crisi estafa, però aquí
proposarem una transacció al punt 3 que planteja el Partit
Socialista i el que demanam és que els grups parlamentaris amb
representació estatal duguin la proposta de tornar l’edat de
jubilació als 65 anys a la Comissió del Pacte de Toledo. Això
és el que proposarem i crec que la majoria parlamentària estarà
d’acord amb això.

A més, proposarem una transacció a la Sra. Xelo Huertas on
diem “així com facilitar l’accés als autònoms i fer possible la
jubilació anticipada en bones condicions i sense descomptes
per a aquelles persones que hagin cotitzat més de quaranta
anys”, és a l’esmena 2155, 2156 perdó.

Acceptam l’esmena 2155 sobre el llindar de la pobresa.

Li he de dir, Sr. Tadeo, per una altra banda, que el
problema no se soluciona creant llocs de feina precaris, amb
gent pobre que treballa ara mateix no es pot solucionar el
problema del sistema públic de pensions, s’ha d’oferir una
creació de feina de qualitat, si no el sistema sí que serà
inviable. Però li he dit abans, hi ha moltes mesures més que
poden fer el sistema viable com pujar l’IRPF als trams més alts. 

Per cert, Múrcia té els imposts a les rendes més baixes més
alts que Balears. Qui governa Múrcia? El Partit Popular, una
vegada més amb el tema dels imposts no fan res més que
mentir.

No sé si vostès pensen que defensen els interessos dels
pensionistes o quins acords defensen, perquè la revaloració de
les pensions es va fer al 2013 i es va crear un factor de
sostenibilitat que és un dels més... neoliberals de la Unió
Europea, possiblement va ser una condició de l’acord al qual
vareu arribar amb la Unió Europea per rescatar Espanya.

I crec que això és una qüestió de decisió política,
rescatàvem les persones o rescatàvem els bancs, així que no em
parlin ara de la Comissió del Pacte de Toledo quan la volen
dinamitar i quan la presidenta de la Comissió del Pacte de
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Toledo es dedica a posar en dubte el sistema públic de
pensions.

Sr. Melià, nosaltres no pensem que hi hagi oficines obscures
amb gent que pren decisions i fuma puros, a aquesta gent se la
veu cada dia a la televisió, es diuen Rodrigo Rato, De Guindos,
acaben treballant a empreses molt importants, passen del
Govern a empreses o a institucions on guanyen molts de
doblers i prenen decisions que afecten les majories socials i que
les perjudiquen. Pensam que això és evident i que són
personatges ben públics.

Quant a Ciutadans, ens anuncien més mesures estrella de les
seves, però fins ara l’únic que han fet és proposar el contracte
únic que és un despido libre, que és un despido libre, ara ja
no,...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... ara ja no, ara ja no somos socialdemócratas, ahora somos
liberales, ahora cambiamos de pensamiento cada día. Es lo
que hacen constantemente, señores de Ciudadanos, y creo que
lo que están diciendo de ir al fondo de la cuestión de una
reforma integral del mercado laboral, eso produce miedo,
miedo, viniendo de ustedes una reforma profunda del mercado
laboral produce miedo, porque muchísima gente...

(Remor de veus)

..., el otro decían en las puertas del Congreso que ustedes son
peores que el Partido Popular y la política económica que
implementarían en este país sería un ataque frontal a las
mayorías sociales, y eso lo saben, lo saben los pensionistas y
lo saben los trabajadores y trabajadoras de este país.

(Alguns aplaudiments)

Así que le voy a replicar, hemos presentado una ley para
el sostenimiento del sistema público de pensiones...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, vagi acabant, per favor.

EL SR. SAURA I LEÓN:

... hemos presentado una ley para atajar la brecha salarial, lo
que pasa es que ustedes y el Partido Popular se dedican a
vetar toda iniciativa que no sea suya. No nos dejan hacer
política,...

(Remor de veus)

..., no gobiernan ni dejan gobernar.

Res més moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs fem un recés, com ha demanat el Sr. Diputat, de cinc
minuts.

Els portaveus de la proposició no de llei es poden acostar
devora el lletrat, per favor?

(Pausa)

EL SR. SAURA I LEÓN:

D’acord, doncs, el que farem és llegir tal com quedaria el
punt 3, amb una transacció del Partit Socialista i l’esmena 2156
de Xelo Huertas, i seria el punt 3, quedaria: “El Parlament de
les Illes Balears insta els grups parlamentaris amb representació
estatal a dur la proposta de tornar l’edat de jubilació als 65 anys
a la Comissió del Pacte de Toledo, així com facilitar l’accés als
autònoms i fer possible la jubilació anticipada en bones
condicions i sense descomptes per a aquelles persones que
hagin cotitzat més de quaranta anys”. 

Acceptam la 2155, també de la Sra. Xelo Huertas.

I fem les transaccions també a l’esmena d’addició al punt 2
de la proposició no de llei, en la que diem, en el punt a):
“Complementar el finançament de la seguretat social, entre
altres mesures, amb ingressos procedents d’imposts destinats
anualment a completar els ingressos per cotitzacions, fins que
aquests es tornin a equilibrar dins el sistema com, per exemple,
nous imposts extraordinaris a la banca i a les transaccions
financeres”. Pensem que si tota la societat espanyola ha
contribuït al rescat de les entitats financeres aquest impost ha
de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions. 

I la lletra b), que seria: “Intensificar la lluita contra
l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social”.

I després, el punt 6 de la PNL seria una transacció que
quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a tornar al consens en matèria de jubilació i derogar
la regulació de la jubilació anticipada del Reial Decret
Legislatiu 5/2013 i de forma íntegra la Llei 23/2013, reguladora
del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del
sistema de pensions de la Seguretat Social”. 

Ara un punt que seria: “garantir el poder adquisitiu de les
pensions i recuperar la seva actualització de conformitat amb
l’IPC”.

I ja per acabar, esmena d’addició d’un punt 6 bis d’aquesta
proposició no de llei i quedaria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a adoptar mesures
específiques per eliminar progressivament la bretxa propera al
40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de
les dones, dèficit de gènere; aprovació d’una llei d’igualtat
laboral amb la finalitat d’eliminar la bretxa salarial i, per tant,
de cotitzacions que acaba derivant en pensions més baixes”.
Això seria la lletra a).

I la lletra b): “Incrementar la pensió de viduïtat per a majors
de 65 anys que no rebin altra pensió pública fins aconseguir el
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60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera
majoritària les dones”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar la votació, qualque grup parlamentari
s’oposa a les transaccions? Ho deman perquè s’ha de demanar.
Doncs, votarem punt per punt.

Passam a la votació del punt 1. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 2196,
transaccionada, del Grup Parlamentari Socialista. Votam.

31 vots a favor; 19 en contra i 5 abstencions. 

Passam a la votació del punt 3, amb l’esmena 2198/18, del
Partit Socialista, i amb l’esmena 2156/18, de la Sra. Xelo
Huertas. Votam.

32 vots a favor; cap en contra; 24 abstencions.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

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

Passam a la votació del punt 5. Votam.

54 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació del punt 6, amb l’esmena 2197/18 del
Partit Socialista, transaccionada, amb la transacció incorporada.
Votam.

35 vots a favor; 19 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació del punt 6 bis, d’addició,
transaccionada, amb l’esmena 2199/18 del Partit Socialista.
Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Passam a la votació d’un punt nou, el punt 7, amb l’esmena
2155/18 de la Sra. Xelo Huertas. Votam.

37 vots a favor; 19 en contra i cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1807/18,
complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ciència al Parlament.

Doncs, finalment, passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 1807/18, complementada amb l’escrit RGE
núm. 1890/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a ciència al Parlament.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. En primer lloc,
vull donar les gràcies a les persones i a la paciència de les
persones que avui ens acompanyen en representació del món de
la recerca, la investigació, la innovació i la tecnologia, eines
totes fonamentals per avançar en el benestar i la millora de la
nostra societat.

La ciència i el coneixement científic són i han estat sempre
una part fonamental del progrés social i econòmic, a la vegada
les decisions polítiques incideixen significativament en el
desenvolupament de la nostra societat i del nostre territori.

Des de MÉS per Mallorca proposam l’obertura de canals
d’interlocució d’anada i tornada entre les persones que som
responsables de les decisions polítiques i les que treballen
constantment per millorar el coneixement des de tots els
vessants científics, tècnics, enginyeries i humanístics. En alguns
estats, com per exemple Austràlia, Anglaterra i el Parlament
Europeu, des de fa anys es promouen iniciatives per a la
interlocució entre ambdues, basada precisament en la promoció
d’una cultura de formulació de propostes polítiques basades en
el coneixement i a la vegada amb una activitat científica que
també doni resposta a les necessitats socials.

Des de fa poc temps ha sorgit una iniciativa ciutadana
independent a nivell de l’Estat espanyol, anomenada Ciencia
del Parlamento, amb l’objectiu general de generar un canal
obert de comunicació entre els responsables de prendre
decisions polítiques i els professionals del sector de la ciència,
la tecnologia i la innovació. Una de les primeres propostes és
la creació d’un esdeveniment anual en seu parlamentària i fa
poc temps que el Congrés s’ha compromès a dur-lo endavant.

Des de MÉS per Mallorca compartim la necessitat de
fomentar aquesta interacció i per aquest motiu hem presentat
aquesta proposició no de llei, que precisament vol donar suport
a aquesta iniciativa ciutadana a nivell de l’Estat espanyol, però
també a la vegada obrir un canal propi a les nostres illes,
juntament amb el Govern i els organismes públics
d’investigació que hi ha a les nostres illes.

La ciència i el desenvolupament tecnològic, la innovació i
el coneixement sempre han estat el motor de la humanitat. Els
poders econòmics aprofiten aquests resultats, però sense aquest
motor bàsic la humanitat no hagués ni continuaria evolucionant.

Vull reivindicar aquí el paper dels investigadors, dels
becaris, dels tecnòlegs, dels innovadors com a agents prioritaris
que donen valor afegit a la nostra societat, aparcar i deixar de
banda l’estigma dels investigadors com a atents sol·licitants
d’ajudes i subvencions i reconèixer el valor econòmic i social
que aporten i que es mereixen.

En aquests més de dos anys d’acords pel govern pel canvi,
l’impuls a l’economia del coneixement i la diversificació del
model econòmic ha estat una prioritat. Una de les principals
tasques d’aquest govern en matèria d’R+D+I en aquests dos
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anys s’ha centrat precisament en invertir i revertir aquesta
inèrcia negativa dels indicadors potenciant línies d’actuació del
Pla de ciència amb increments importants. Aquestes mesures
correctores ens dues clarament a un increment de pressupost en
convocatòries per exemple competitives des d’un pressupost de
2 milions d’euros a l’any 2014, a un pressupost de més de 8
milions a l’any 2018, un increment del 339%.

Així entenem des de MÉS per Mallorca que es promou la
competitivitat i l’excel·lència del sistema científic de les Illes
Balears, amb un gran esforç, però també amb un elevat
compromís, i encara aquest compromís seria més gran, jo crec,
en l’àmbit del Govern si tenguéssim un sistema de finançament
autonòmic que realment fos just amb les Illes Balears.

Una de les particularitats del sistema científic precisament
és el poc nombre d’empreses innovadores, el que suposa que el
total de l’empresa privada en la recerca i el desenvolupament
tan sols sigui d’un 15%, molt enfora de la mitjana de l’Estat
espanyol i de la Unió Europea. Aquest és un dels motius que
ens han dut també a modificar..., aquest govern ha modificat la
RIS3, l’anomenada Estratègia d’Especialització Intel·ligent,
precisament per obrir a més aspectes i a més sectors que només
siguin el turisme perquè es puguin finançar amb fons europeus
i participar en projectes europeus des de la bioeconomia, les
ciències i la tecnologia marines i les indústries culturals i
creatives.

S’han recuperat també línies de projectes per a empreses
innovadores i s’han posat en marxa contractes i beques
doctorals... industrials, o sigui, persones i doctors que fan feina
a les empreses.

L’impost de turisme sostenible també està jugant un paper
cabdal per a la transformació d’aquest model econòmic ja que
entre altres també es preveu finançament de projectes com
l’Institut de Recerca de les Illes Balears, la millora de les
xarxes d’investigació de les estacions d’investigació de les Illes
Balears i també un altre avanç important és l’increment de les
exempcions fiscals per a inversions en empreses de nova
creació.

Per tant, entenem també que... també s’ha donat, diguem,
s’ha donat... lloc a una demanda que... dins aquest sector que
primera vegada s’ha fet realitat aquesta demanda històrica que
és una convocatòria per a projectes propis en recerca i
desenvolupament tecnològic. Creiem que això és important.

Altres actuacions també de divulgació crec que han tengut
ressò fa pocs dies, com per exemple el Dia de la dona, la nina
i la ciència. Avui dia és important que és especialment
preocupant que al segle XXI, l’era tecnològica, en edats molt
primerenques i des dels sis anys les nines encara es percebin a
si mateixes com a menys brillants que els nins i que només una
de cada cent al·lotes de 15 anys es vulgui dedicar a professions
tècniques i relacionades amb les enginyeries.

No podem deixar de banda que la inversió en R+D+I de les
Balears, les dades de l’INE, com a una anàlisi que una majoria
d’empreses són de serveis a les nostres illes. Per tant, aquesta
alta tercerització de la nostra economia és important, gairebé

16.000 empreses de Balears es dediquen a serveis intensius,
però en coneixement.

Si les Balears són a la cua de l’Estat espanyol (...) d’alt
coneixement és el cas... en el cas del servei del coneixement
representa un 17% i es troben només lleugerament per sota de
la mitjana espanyola que està fortament inflada perquè realment
moltes empreses de serveis es domicilien fiscalment a Madrid.

Per tant, el decreixement iniciat a l’any 2011 quant a
inversió d’R+D es va trencar el 2015 amb un creixement d’un
4,46% de la despesa i es consolida en aquest 2018 amb un
creixement d’un 6%. Aquesta situació ens situa en la quarta
comunitat autònoma en creixement de la despesa d’R+D a
nivell de l’Estat espanyol, encara que només representi
incrementar un 0,32% a un 0,33% d’inversió.

Aquest govern d’acords pel canvi ha fet, creiem, una aposta
important per incrementar precisament especialment la despesa
al sector empresarial, que és, diguem, la peça fonamental que
ens fa falta perquè el seu pes és ínfim quant a inversió,
especialment si es compara el pes que té en aquest sector a
nivell europeu o a nivell estatal espanyol.

També el nombre d’investigadors és un factor molt
important en el creixement de la despesa d’R+D i podem dir
amb satisfacció que Balears ha estat la comunitat autònoma que
més ha crescut en personal de recerca i desenvolupament, amb
un augment d’un 11%, quan la mitjana de creixement ha estat
un 2,49% a nivell estatal.

Les dones científiques a Balears representen prop d’un 45%
aproximadament, una taxa de les més elevades de l’Estat
espanyol, però també sofreixen aquest anomenat sostre de
vidre, ja que la majoria de llocs de responsabilitat o de direcció
els ocupen els homes, només un 18% de dones reben premis a
Espanya i només un 3% de premis Nobel són dones. En el
sector de la tecnologia una manca de professionals i la
presència de les dones és encara molt baixa, per tant, ens fa
necessari iniciatives que promoguin la participació de les dones
en el món de la tecnologia. 

El ParcBit és un peça important d’aquesta estructura i hi fan
feina més de 3.000 persones i té un ecosistema important en
tecnologia i innovació, moltes de les empreses que surten en
tecnologia surten de les incubadores del ParcBit i moltes
s’internacionalitzen. Empreses que encara tenen problemes per
trobar capital a les nostres illes, hem de fer una mirada, hem de
lluitar perquè aquest capital que es genera, aquestes inversions
que es generen a les Balears també mirin cap a aquest sector de
la tecnologia, cap a aquest sector de la innovació, cap a
aquestes empreses que fan de la recerca el seu capital més
important. Per tant, altres mesures també han estat importants
com l’obertura del Centre Bit a Menorca i altres mesures que
es posen en marxa a Eivissa.

Creiem, per tant, que tenim reptes molt importants, però
proposam des de... aquesta proposta va encaminada
precisament a establir un compromís de connexió entre el món
de les decisions polítiques i el món de la recerca, la innovació
i la tecnologia, amb el propòsit de crear aquest canal
d’intercomunicació que hem parlat. Proposam, com a primera
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acció, i n’esperam moltes de futures, un esdeveniment anual en
aquesta mateixa cambra com a espai d’interacció entre
responsables polítics, investigadors, innovadors i tecnòlegs, un
primer pas amb vocació de continuïtat que permeti establir una
ruta d’interlocució bidireccional que a la vegada visualitzi el
valor afegit que ens aporta el coneixement generat en el nostre
territori.

Ens mereixem i ens enriquirà un dia de la ciència al
Parlament. MÉS per Mallorca convida al suport d’aquesta
iniciativa a la resta de grups parlamentaris perquè la generació
del coneixement és una oportunitat i tenim el deure amb la
societat d’agafar-la i d’aprofitar-la. Vull agrair també l’interès
mostrat per investigadors i investigadores, tecnòlegs i
tecnòlogues, responsables acadèmics i d’agrupacions
professionals perquè estic convençuda que moltes i molts
compartim amb molts de membres d’aquesta cambra vocació,
entusiasme i hores robades a la familia. Ens necessitam
mútuament per millorar el nostre entorn i la nostra societat. El
mètode científic i els avanços tecnològics marquen el futur de
les nostres Illes, de la mateixa forma que ho fem des d’aquesta
cambra i des de qualsevol àmbit de decisió política.

Gràcies per assistir a aquest debat i convidam a tots els
grups a votar a favor d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn de fixar posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Maria José
Ribas. 

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, públic,
bon dia. Bé, Sra. Campomar, no sé molt bé si ha vengut a
presentar la iniciativa -ai, no sé on és, ah, d’acord!- no sé molt
bé si ha vengut a presentar la iniciativa o a vendre el que fa el
Govern perquè crec que ha passat més temps explicant què fa
el Govern en I+D+I que no a presentar la iniciativa
concretament, però bé. En tot cas, li he dir que al nostre
entendre és una bona iniciativa i per això des del Grup Popular
li donarem suport.

Ciencia en el Parlamento és, com ja ha explicat vostè, una
iniciativa ciutadana independent de la qual formen part ja
aproximadament 1.500 científics i a la que s’han sumat ja
nombroses institucions científiques i d’innovació d’arreu del
país, també s’hi han sumat moltes de les principals universitats
espanyoles, diputats de tots els colors polítics i que, a més,
gràcies a l’èxit que té a les xarxes socials s’estén a una velocitat
important. 

No és ni mica estrany, al nostre entendre, perquè el que
pretén aquesta iniciativa no és només... no va només dirigit que
la ciència influeixi en la presa de decisions correctes, sinó
també que la ciència, el coneixement científic tengui cada
vegada més importància en la formulació de les propostes

polítiques. I té molta lògica, perquè si a l’hora que els polítics
facem les lleis tenim en compte les evidències científiques, si
som capaços d’analitzar-les, si som capaços de valorar-les
científicament i reconèixer errors, en cas que no acompleixin el
seu objectiu, i, si som capaços de corregir aquests errors,
probablement les lleis que aprovem seran molt millors.

Aquest, crec jo, és el principal objectiu de Ciencia en el
Parlamento, generar un canal de comunicació eficaç entre els
legisladors i els científics o els especialistes en cada matèria
que permeti fer lleis millors, lleis eficaces i que permetin trobar
solucions als reptes que té la nostra societat.

Projectes molt similars, com vostè ja ha dit, es duen a terme
amb prou èxit a països com Austràlia o Regne Unit, que són
pioners a aplicar aquesta iniciativa, i també al Parlament
Europeu. Amb aquest objectiu, el principal promotor d’aquesta
iniciativa va presentar-la fa unes setmanes a la Mesa del
Congrés dels Diputats, encapçalada per la seva presidenta, Ana
Pastor, i arran d’aquesta reunió, a finals d’anys ja està previst
organitzar la primera trobada en el Congrés dels Diputats, on
els científics i els parlamentaris puguin parlar de temes
d’interès comú en els quals la ciència pugui afegir valor per a
l’elaboració d’aquestes noves lleis. 

Aquesta primera trobada, com vostè també ha dit, no és més
que l’inici perquè la idea és que es pugui generar un canal fluid
de comunicació entre ambdues parts organitzant reunions
anuals, per començar, entre parlamentaris i diferents sectors
científics i tecnològics on es pugui debatre sobre com la ciència
pot contribuir per a l’elaboració de les lleis més justes, basades
en l’evidència i en ferramentes adequades per a la seva
avaluació. 

A més, aquesta iniciativa, al meu entendre, té un segon
benefici que també és donar visibilitat a la ciència i a la feina
que fan els científics, que, per desgràcia, moltes vegades no és
coneguda i per tant tampoc no és valorada.

Per tant, estam d’acord i trobam que aquesta... trobam molt
adequat que el nostre parlament se sumi a la iniciativa Ciencia
en el Parlamento, i així mateix també estam d’acord amb el
segon punt, tot que em sembla, senyors de MÉS per Mallorca,
que han estat molt poc ambiciosos perquè “avaluar la
possibilitat de posar en marxa”, jo crec que “avaluar la
possibilitat”, què vol que li digui? Podrien concretar una
miqueta més. Crec que deixam massa en l’aire el que pretenem
amb aquesta proposta. De totes maneres, però, en tot cas, i
desitjant que puguem en un futur no molt llunyà tenir una visió
científica en el nostre parlament i en les lleis que aquí aprovam,
el nostre grup donarà suport a la iniciativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura, perdó, Alberto Jarabo.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la benvinguda
entre el públic present al director general, que crec que tots
aquí pensam que la comunitat científica és una part fonamental
de l’avantguarda d’aquesta comunitat, més, moltes vegades,
que els polítics que som aquí presents i consider que hauríeu de
tenir molta més veu, ja no només en els mitjans sinó en general,
en tot el que sigui comunicar la vostra tasca. Crec que no és tan
habitual com hauria de ser i crec que aquella tasca s’ha de
reconèixer, però ha de tenir encara més espais en tot el que es
pugui comunicar des d’aquesta comunitat. 

D’aquí que “si el coneixement et sembla car, prova amb la
ignorància”, deia Derek Bok, i això deia també el final de la
Carta oberta a la ciència, aquesta iniciativa per la qual som avui
aquí, de la comunitat científica per conscienciar, entenc que no
només el partits polítics, sinó també tota la societat de la
importància de... fonamentalment d’assegurar el finançament
del sector que crec que menys, més ens acosta i que més ens
anticipa al futur en el que viurem.

I seguint l’exemple del programa Science Meets Parlament
del Parlament Europeu, així com programes d’altres països
pioners també, ja s’ha dit, Austràlia, Regne Unit, Ciencia en el
Parlamento proposa reunir aquests responsables del sector de
la ciència, professionals de la tecnologia, innovació amb
polítics amb l’objecte de generar aquest canal, com deia la Sra.
Campomar, fluid de comunicació entre ambdues parts.

Per tant, evidentment, el nostre grups donarà suport a
aquesta idea d’organitzar aquest programa de reunions,
d’esdeveniments, que és vera que falta concreció, s’ha de
considerar que és veritat que crec que no només s’hauria
d’avaluar, però bé, si ho hem d’avaluar ho avaluarem i
evidentment crec que no hi haurà massa problema perquè es
pugui aprovar. I després evidentment també consolidar aquesta
iniciativa a llarg termini perquè tot això contribuirà
evidentment a la millora de la nostra qualitat de vida conjunta.

I seria interessant també que també els científics poguessin
avaluar, des de l’aplicació del mètode científic també,
l’eficiència o la incidència de les lleis que aquí aprovam en
aquest parlament, a part dels informes evidentment que es
poguessin fer, però que seria interessant també aquesta
aplicació del mètode científic al que nosaltres feim aquí.

I aquesta iniciativa ens agrada per dues raons importants,
una ja l’hem dita, crec que és fonamental l’impuls des d’aquest
parlament i des dels partits polítics a la recerca, però també el
foment de la participació. Crec que és important que aquesta
avantguarda sigui present aquí al Parlament, però també seria
important que els moviments socials tinguessin major cabuda
en aquest parlament i tinguessin més veu i d’aquí que esperem
que d’aquí a prest doncs la reforma, la modificació del
Reglament d’aquesta cambra pugui permetre que s’apliqui
l’escó 60, com està plantejat als acords pel canvi que vàrem
firmar a principis de legislatura.

M’agradaria, això sí, recordar fonamentalment quines són
les principals reivindicacions des del món científic tant a nivell
estatal, evidentment, com també a nivell autonòmic balear. El

fonamental evidentment és que la investigació, la recerca sigui
considerada un dels sectors prioritaris a nivell estatal, perquè
hi ha una sèrie de problemes que s’han patit també amb la crisi,
però que vénen d’abans, que és un problema històric, entenem
nosaltres, també del nostre país i és, bé, aquesta fugida de...
científics i de personal investigador de la qual després el nostre
país, idò trigaria dècades a recuperar-se, si és que en algun
moment és possible arribar a un punt en què seria el normal
dins un país evolucionat, suposadament democràtic i avançat
que seria destacar el que es fa des del món científic. 

Entenem i es diu també des d’aquest sector que el model
productiu espanyol, i ho vivim aquí molt especialment a
Balears, s’ha esgotat. Per tant, és necessari impulsar un canvi
a través de l’aposta per la recerca i la innovació com a mitjans
per a aconseguir una economia basada en el coneixement que
permeti garantir un creixement més equilibrat, diversificat i
sostenible.

Això ho diem tots i crec que tots ho compartim i són
paraules extretes del preàmbul de la Llei de la ciència, la
tecnologia i la innovació del 2011. Crec que queden molt
allunyades, malgrat que tingués el suport del 99% dels
membres del Congrés i del Senat espanyols, era un pacte
d’estat... tàcit i que, per desgràcia, no ha tingut les
conseqüències favorables que des del sector s’esperaven, no?

I entenem que aquestes característiques de la tasca de la
recerca, idò exigeixen dècades per a la formació d’un capital
humà de qualitat i malauradament Espanya no alberga un sector 
privat en el sector d’R+D+I que pugui absorbir i aprofitar
investigadors altament qualificats, també ens passa aquí a
Balears.

I per tant el nostre país s’ha enfrontat i crec que encara
d’enfronta a una fugida de serveis que a més afecta diverses
generacions, des dels més joves també als més veterans i
experimentats, ahir es premiava, per exemple, una excel·lent
investigadora que treballa al Regne Unit i, per tant, ens
arriscam permanentment a cauteritzar la vocació per la ciència
de les generacions més joves.

No repetiré algunes de les... de les fites d’aquest govern,
Joana Aina Campomar ja las enumerat, i evidentment
compartim tot el positiu que es pugui fer des d’aquí, també a
nivell estatal, la creació de l’Agència de Recerca, també
entenem que és fonamental; que les dades d’investigadors
augmenten aquí, sabem també de les dificultats a nivell laboral
que pateixen tots els investigadors novells, però també els
“postdoc” i ho hem parlat en diferents ocasions i aquí també
s’ha de treballar i esperem que aquestes trobades puguin
servir..., perquè no només els més experimentats puguin venir,
sinó també els més joves que han de tenir també moltíssima veu
per tenir un futur també més digne, que ens convendria a tots
en aquesta comunitat.

El RIS3 com la incorporació, com deia també la Sra. Joana
Aina Campomar, de nous sectors, pensam que és important,
però la clau al final aquí depèn del finançament, com diem
sempre, i si Espanya és a la cua d’Europa, Balears és a la cua
d’Espanya a nivell d’inversions, idò és evident que el Sr.
Director General, que també ho hem parlat en diferents
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ocasions, ha d’insistir des d’aquest parlament també..., haurem
d’aprovar un pressupost que ens pugui acostar encara més a la
mitjana no només espanyola, sinó evidentment a la mitjana
estatal.

I només mencionar dos problemes més que tenim, bé, un ja
l’hem mencionat, aquest problema de recursos, però acab
també amb un record que és el relleu generacional, que també
és fonamental.

Per tant, si aquí insistim en moltes ocasions que sense límits
no hi ha futur, i crec que ens ha costat conscienciar-nos
d’aquesta idea, també hem d’insistir que sense ciència no hi ha
futur. Per tant, enhorabona i esper que això tiri endavant.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, vull
saludar a tot el públic que ens acompanya.

Sr. Jarabo, ciència prioritària, va dur un feiner, eh?, allò de
la Universitat, allò de la Facultat de Medecina, va dur un feiner,
o no se’n recorden ja?, hi estaven en contra. Ho dic perquè el
perill que tenim els polítics davant aquest auditòrium és ser
mediocres.

(Remor de veus)

No, ho dic seriosament, ho dic seriosament, ho dic
seriosament. I és clar, segons quins discursos a mi m’alteren,
jo, que no tenc una formació massa llarga de res, en tot cas
d’anys, però és clar el cervell encara em funciona, hem tengut
un trull amb la recerca aquesta legislatura, que sentir segons
quines coses aquí després de no voler canviar segons quins
investigadors, emprenya, a mi personalment m’enfada.

Aquesta iniciativa que ara tractam no és com l’anterior, que
si ens fessin fer a tots un resum del que hem aprovat, crec que
suspendríem. I a més no depenia de nosaltres, jo sé què hem
aprovat, El Pi ha votat a favor que l’IPC a les pensions es pagui
cada any i el d’enrere que no s’hi ha posat, s’hi posi. Però és
una iniciativa la que hem aprovat abans que no depèn de
nosaltres; en canvi aquesta, sí que depèn de nosaltres, i jo no
venc a fer un postureo de quedar bé amb aquests senyors i
senyores, no, tanmateix el que vàrem dir a El Pi, fa dos anys i
vuit mesos, ho seguim dient avui.

Vostès coneixen aquest matemàtic americà, en John Nash,
John Forbes Nash junior, que vostès hauran vist la pel·lícula
aquella d’Una mente maravillosa, a part de Nobel té un altre
gran premi que és l’Abel, deia: “Caballeros, debo recordarles
que mis probabilidades de éxito aumentan con cada nuevo

intento”, con cada nuevo intento aumentan mis posibilidades
de éxito, i nosaltres què intentam perquè la comunitat científica,
la que depèn del que és públic o del que és privat, que són els
dos paràmetres amb què es mesuren les coses aquestes,
realment tengui més possibilitat d’èxit? Jo crec que poc, jo crec
que poc. 

També ell deia, i deia altra cosa que era importantíssima,
que era que es tracta d’assignar valors a les coses, i en política
assignam valors econòmics a les coses, i ara aquí s’han dit, per
part dels portaveus que m’han precedit, hem estat parlant
d’augment de l’11%, etc., sí, però el valor que li donam
realment és mínim, quan donam valor a altres qüestions
importantíssimes, com no seria d’altra manera, de la sanitat,
l’educació, el benestar social, la dependència, però tenim un
bon llenguatge o quedam bé, perquè tal vegada estan vostès
acomplexats, jo no, davant segons quins tipus d’investigació o
de gent dotada d’un coneixement que jo no tenc, amb bones
paraules, però quan nosaltres som els que hem d’assignar el
valor, perquè no són ells, no assignam el valor que pertoca a les
coses i fem un gran discurs i una cosa als de Madrid i més, no,
això depèn de nosaltres; ser capaços, nosaltres, realment
d’assignar valors a coses concretes, que si no les fem, les
assignaran altres i ens guanyaran de cara a estar posicionats en
un futur d’un nou negoci, és imprescindible. 

Hi ha una crisi brutal que tenim mediambiental, de
desenvolupament industrial, d’educació, de les fonts d’energies
alternatives, de la recerca d’una estratègia del creixement
distinta de la que hem tengut, tot això ens ha dut al desequilibri;
realment, si sabem assignar el valor que toca al coneixement
pot, tal vegada ja no tants per a mi, però tal vegada sí per a les
meves filles i els meus nets, reassignar un equilibri en aquesta
terra. 

Ho dic perquè parlar d’aquestes coses de vegades em
sembla que és postís, no són postisses totes les esmenes i totes
les propostes que ha fet El Pi durant aquesta legislatura en tema
d’innovació i investigació, no ho és. Li votarem a favor, Sra.
Campomar, però podrien ser un poc més valents, un poquet
més valents, i jo in voce els faig una esmena a tots els
portaveus. Diuen els dos punts: “El Parlament de les Illes
Balears dóna suport a la iniciativa ciutadana a nivell de l’Estat
espanyol, tal, tal”. Segon: “El Parlament de les Illes Balears,
juntament amb el Govern de les Illes, avaluarà la possibilitat...”
Punyetes, avaluarà la possibilitat! No ha d’avaluar res, és
evident, és evident, és evident que hem de posar en marxa a
nivell de les Illes Balears una proposta de creació d’un
esdeveniment a la seu parlamentària amb l’objectiu també
d’iniciar un procés per generar un canal obert de comunicació
entre responsables, és evident! No “avaluarà”, avaluarà, no hem
d’avaluar res, perquè si no el ridícul que fem com a
parlamentaris és tremend. 

Dit això, que li votarem a favor, li volem fer un suggeriment
més, o dos. En el document de Ciencia en el Parlamento, i estic
d’acord amb moltes coses d’aquest document, hi ha una part
que parla de figures d’assessorament científic a les dones i
homes que ens dedicam a la política dins els parlaments. Idò jo
això trob que és una despesa que hem de fer, no tan sols per a
quan parlam d’innovació pura, sinó en qualsevol de les accions
que fem que realment tenen una repercussió dins un nou món,
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una nova ciència que marcarà els pròxims cent anys o
cinquanta anys. Per la qual cosa, jo aquí crec que és una de les
altres coses que el pressupost del 2019 podria dur, crear
aquesta assessoria estable aquí, perquè hi ha moltes coses que
aprovam que, vist des d’un punt de vista científic, tal vegada
les aprovaríem d’una altra manera.

Per acabar, ho dic perquè aquí cada uno viene a hablar de
su libro, no és vera? No, no, per acabar jo li vull dir una cosa,
i si està equivocat a la pàgina web del Govern que es rectifiqui,
nosaltres tenim enguany a recerca científica tècnica i aplicada
pressupostat, pressuposts generals de les Illes Balears,
25.758.000 euros, eh!, bé, perfecte, diu pressupostat, gastat
encara no hi ha res. Ara ve la part que jo els dic que si està
malament l’han de canviar, el 2017 teníem pressupostats uns
13.590.000 euros, diu gastat 9.580.000, també podria passar
que maldament som a 27 de febrer que falti justificar segons
quines despeses encara de l’any anterior. Però si me’n vaig al
2016, que em pens que ja deu estar tancat i, si no està tancat
estaria bé que la proposant li passi a la consellera corresponent
i ho faci saber, teníem pressupostats 11.855.000, gastats:
3.775.000. Seria molt dur que pressupostem i diguem, hem
pujat 10 milions més, però que després tampoc no els
gastàssim. Ho dic per tocar amb els peus a terra i que parlar
d’innovació o de ciència no ha de ser per quedar bé, ha de ser
per donar una passa.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, bon dia a tothom. Prenc la paraula per exposar el
posicionament favorable de MÉS per Menorca, una exposició
que serà breu, a aquesta iniciativa ciutadana, però que MÉS per
Mallorca ha recollit com a proposició no de llei que persegueix
posar en contacte els centres de poder, de presa de decisions
polítiques i els principals professionals del sector de la ciència,
de la tecnologia, de la innovació, independentment de les
tendències polítiques que puguin tenir aquestes.

Crec que no fa falta reiterar, perquè hi coincidim, tot el que
ja s’ha exposat per part de molts dels portaveus, en especial de
MÉS per Mallorca, i sobretot respecte de l’actuació que el
Govern ja du a terme en aquest camp, però sí crec que val la
pena d’apuntar algunes coses, perquè avui ja haguéssim pogut
començar doncs demanant als científics que prenguessin la
paraula i a veure si els podíem escoltar, tot i que hem d’advertir
que de vegades diran coses que no ens agradarà escoltar, i a
veure quina és l’actitud, que això és important, l’actitud dels
parlamentaris enfront d’aquelles coses que de vegades doncs
ens costa d’assumir perquè té repercussions en les decisions
polítiques.

En primer lloc, crec que val la pena posar de manifest una
cosa i és un cert fracàs, un cert fracàs dels partits polítics o dels
grups parlamentaris en establir ja aquestes sinèrgies entre el

món científic i els grups mateixos que han de prendre
decisions, perquè això ja hauria de formar part de la dinàmica
habitual per prendre decisions polítiques. És cert que
històricament hi ha hagut una incomunicació, fins i tot diria una
certa manipulació entre el món polític i el món científic, fins i
tot el poder polític, que fins i tot, anys enrere, era un poder
doctrinari lligat a una institució religiosa, doncs, moltes
vegades ha censurat, fins i tot ha perseguit, alguns d’aquests
científics, perquè la ciència, ens agradi o no igual que l’art,
necessita autonomia, necessita independència, fins i tot a
vegades necessita actuar i fer discurs i fer propostes contra el
sistema, i de vegades açò costa d’assumir-ho. Si no, recordem
Giordano Bruno que va ser cremat viu el 1600, perquè sostenia
que la terra, defensava que la terra girava entorn del sol; o
Galileo que va ser arrestat, jutjat, fins i tot obligat a negar les
seves observacions, perquè deia que la terra no era el centre de
l’univers; o Einstein o Darwin, que va ser rebutjat i difamat per
defensar la teoria de l’evolució que suposa el creacionisme. I
ho dic, i val la pena dir-ho, perquè encara n’hi ha que defensen
que a les escoles no s’ha d’ensenyar la teoria de l’evolució, o
perquè n’hi ha que encara alguns defensen que no s’ha
d’ensenyar sexualitat i afectivitat humana a les escoles, o que
a les escoles no s’ha de dir que hi ha filletes amb penis i fillets
amb vulva, perquè açò, diuen, és adoctrinar. 

Massa vegades s’ha legislat, és cert, al marge i en contra de
les evidències científiques, ho hem vist amb la transsexualitat
i ho veiem amb el canvi climàtic. No cometem els mateixos
errors, precisament canvi climàtic que prest serà una llei que
tramitarà aquest parlament, veurem si escoltarem la veu dels
científics. 

Efectivament, no hi ha cap dubte i també ho vull posar de
manifest, les Illes Balears no tenen futur, i aquest parlament és
el responsable que açò es capgiri, no tenen futur si no s’aposta
per la innovació, per la tecnologia, per la recerca, perquè
només d’aquesta manera serem capaços de tenir una societat
més justa, més competitiva i més sostenible. 

I jo, des de MÉS per Menorca i, en concret, pel territori de
Menorca, estic convençut que l’aposta pel Centre Bit, que ha
estat una aposta clara d’aquest govern, és l’aposta que
necessitava, que necessiten aquestes illes en aquesta direcció,
en aquesta bona direcció d’apostar per la tecnologia, per la
innovació i per la recerca. Però, i torn al començament, no
oblidem que escoltar la ciència, els científics, és escoltar veus
independents i veus autònomes i, per tant, ser conseqüents. No
sempre açò agradarà, val més saber-ho, no sigui que algú es
pugui decebre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Montserrat Seijas.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom, especialmente a
la comunidad científica que nos acompaña hoy en este pleno.

No saben, señoras y señores diputados, lo que me alegra la
presente PNL, y por supuesto que le doy apoyo y soporte; en un
primer orden de cosas, porque considero que la actividad
política consiste precisamente en situarse a la altura de la
ciudadanía y vehicular y amplificar la voz de la gente, sus
demandas, sus conocimientos y sus anhelos. No distingo ni
hago discriminación en ello, y bien saben diferentes colectivos
que acudo a escucharlos con empatía para luego elevar sus
denuncias en este parlamento. He de decir que desde que inicié
mi actividad política dí prioridad al desarrollo de la I+D+I por
la potencialidad que encierra para mejorar la vida de la gente
y transformar la anquilosada economía terciaria de este país, y
como todos saben mi aguerrida defensa así como mi ingenuidad
ante la llamada nueva política terminaron acarreándome
difamaciones que no deseo para nadie.

Escuchar a la gente y darles voz, así como la defensa de la
ciencia como bonanza para nuestra sociedad siempre serán dos
signos prioritarios de mi credo político. Por ello creo que es
muy positivo que en nuestro ámbito balear se traiga la iniciativa
“Ciencia en el Parlamento”, con el objetivo de crear este canal
abierto de comunicación entre los responsables de tomar
decisiones políticas y los profesionales del sector de la ciencia,
la tecnología y la innovación.

Cabe recordar que la Fundación Rubió organizó días atrás
en Menorca, en el centro BIT de Alaior, la llamada “Feria de
la técnica y la ciencia”, por la que pasaron más de 2.000
personas. Es una interesante experiencia que podría aportarnos
un buen legado de reflexiones acerca de los puentes que se
necesitan entre la ciencia, la empresa y la administración
pública. En las jornadas citadas la galardonada profesora de la
UIB de Física Teórica, Alicia Sintes, recomendó adelantar la
edad de los estudiantes que acuden a esta feria. Con ello vengo
a señalar que la comunidad científica no debe ser definida sólo
como una élite exitosa sino con una mayor amplitud. Loren
Carrasco, directora de la Escola Politècnica Superior de la UIB,
ha explicado en diferentes medios tres realidades que hemos de
atender, y que son, en buena medida, consecuencia de la
advertencia de Alicia Sintes cuando nos recomienda llevar la
ciencia a edades más tempranas: la primera, que no hay
alumnos suficientes en la Politécnica; la segunda, la proporción
de mujeres es muy pobre; y, la tercera, traer ingenieros y
científicos de fuera tiene las dificultades añadidas como es el
tema del alojamiento.

En estas futuras jornadas propuestas por la comunidad
científica no se han de excluir las ciencias humanas, con
carreras como Historia del Arte, muy castigada y fundamental
para incluir el I+D+I en el sector turístico y construir el
prometido modelo de la Sra. Busquets. Bien se podría contar
con la catedrática de la UIB, Catalina Cantarellas, que
prácticamente ha estudiado todo el patrimonio balear,
catedrática de la Facultad Ramon Llull, que cada año ve como
decenas de doctorados en humanidades engrosan las listas del
paro o tienen que terminar en la precariedad de la hostelería o
reconvertidos para el sector servicios en general. 

En este sentido sería más interesante para un gobierno de
izquierdas y social como el nuestro invitar y escuchar a
representantes de la Federación de Jóvenes investigadores,
fundada en el año 2000 y cuya página web directamente se
llama precarios.org. Su decálogo reivindicativo se resume en
diez puntos esenciales y es que, señoras y señores diputados, no
se puede legislar de espaldas a los colectivos a los que van
destinadas las leyes, a la par que estas deben ser claras e
interpretables por todos los ciudadanos a los que van dirigidas.
Coincido en que si nos hacen un análisis de las leyes que hemos
sacado en esta legislatura seguramente en muchas no
llegaríamos ni al 3. 

Los jóvenes investigadores reclaman de forma muy clarita:
punto primero, creación de un marco regulador y
presupuestario estable y adecuación que eleve la inversión en
I+D+I civil siguiendo las directrices europeas de inversión
pública del 3% del PIB. Punto 2, desaparición de periodos sin
derechos laborales ni remuneración durante la carrera
investigadora. Punto 3, eliminación de los actuales límites de
la tasa de reposición del empleo público en el sector I+D+I.
Cuarto, planificación adecuada de los recursos humanos
necesarios en cada etapa de la carrera investigadora y
convocatoria de contratos o concursos de plazas en
concordancia. Punto 5, regularidad y coordinación de todas las
convocatorias para la financiación de recursos humanos y
proyectos de I+D+I con un calendario real que se cumpla
rigurosamente por la administración. Punto 6, evaluación
objetiva para hacer efectivos los principios de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo...

Perdón, sr. Presidente, es que estoy oyendo continuamente
hablar y es difícil hacer una intervención de esta forma.

En este punto lo dividen en que se necesita una mejora de
la publicidad y la transparencia de las convocatorias, bases,
baremos, resultados y tribunales, una evaluación de las
investigaciones adecuándose a la DORA, esto es la Declaración
de San Francisco de Evaluación de la Investigación, la cual
determina que hay que poner más ciencia en la propia
evaluación de la investigación, hay una necesidad apremiante
de mejorar la forma en que los resultados de la investigación
científica son evaluados por las agencias de financiación,
instituciones académicas y otros; una evaluación en todas las
fases, incluida también la de estabilización; y evaluación
rigurosa en la concesión y el seguimiento de los proyectos de
I+D y demás.

Entonces el punto 7 -termino ya-, introducción de la I+D+I
en el tejido empresarial fomentando a su vez la colaboración
entre organismos públicos de investigación, las OPI,
universidades, empresas y otras organizaciones. El punto 8,
adopción de medidas para acabar con la endogamia y permitir
la movilidad real de investigadores entre universidades,
organismos públicos de investigación y entidades de
financiación privada, fomentando la colaboración entre grupos.
El punto 9, publicación de libre acceso de todos los trabajos de
investigación realizados con financiación pública. El desarrollo
-el punto 10, ya que es el final ya- desarrollo de programas de
divulgación científica de calidad que permitan acercar la
ciencia al gran público y, en consecuencia, lograr un mayor
reconocimiento social de la carrera investigadora y posibilitar
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la salida laboral de investigadores formados a otros sectores
diferentes.

Creo que si los políticos nos hiciéramos cargo de estas
reivindicaciones otro gallo nos cantaría en I+D+I en este país.

Para que un universitario brillante termine siendo
investigador han de aliarse muchas circunstancias; en ocasiones
se produce hasta cierta endogamia en los departamentos y
grupos de investigación universitarios, seguramente no les
suena nada raro esto, a gente que está aquí sentada hoy. Los
jóvenes doctores y sus primeros contratos postdoctorales
carecen de vías y financiación suficiente como para poder
continuar su carrera científica, y es ya casi una leyenda urbana
el que la continúan en otros países, porque los que siguen su
carrera fuera, la llamada fuga de cerebros, eran brillantes e
incluso consagrados investigadores con currículum suficiente
como para poder competir fuera de nuestras fronteras. 

Han de reconocer que cuando menos se me antoje
paradójica o irónica la presentación de esta PNL por lo
propagandístico que tiene para la I+D+I, mientras que por otra
parte les hemos visto cancelar algún convenio de colaboración
con el CSIC. Repito, apoyo la PNL y apoyo la inversión real en
I+D+I...

(Remor de veus)

... como hice siempre. Señoras y señores diputadas, lo único
que me preocupa de esta iniciativa es que la iniciativa original,
que fue en el Parlamento español, partió de la comunidad
científica hacia arriba, es decir, de abajo hacia arriba, y no de
arriba hacia abajo, como es esta; mi temor es que este cambio
de dirección sea una cortina de humo para terminar escuchando
a los grupos investigadores afines políticamente y discrimen a
los que no lo son, es decir, espero que se tomen criterios
objetivos y no partidistas en el desarrollo de esta iniciativa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, una salutació als
assistents del món de la ciència, on puc trobar amics i
companys des de fa molts d’anys.

Està plenament demostrada la vinculació entre inversió en
recerca i desenvolupament i el creixement econòmic dels estats,
aquells països que més han invertit i de manera més constant al
llarg dels anys són els que tenen major creixement econòmic i
més fortalesa econòmica. 

Fa uns dies al Congres dels Diputats es va poder veure que
la possibilitat d’augmentar el finançament de la investigació
científica s’enfrontava a la dura realitat parlamentària, Partit
Popular i Ciudadanos. 

Fa poc temps un grup de científics i investigadors espanyols
han reflexionat sobre els problemes del món, de la ciència i de
la recerca del nostre país, d’aquí surt aquesta iniciativa de
Ciència en el Parlament, i expressen diverses idees, jo n’he
seleccionades quatre: la gestió pública no està basada en dades,
sinó en opinions, i això és un problema. La idea és posar en
marxa un sistema mitjançant els científics puguin ajudar a la
gestió pública. Un tercer, que diu: si els polítics no utilitzen el
mètode científic a l’hora de prendre certes decisions és perquè
no el coneixen. I la darrera: hi ha científics que pensen que la
política i els polítics no tenen un punt de vista crític sobre la
informació que reben, que no hi ha capacitat d’acceptar i
reconèixer els errors propis o de canviar d’opinió si les dades
demostren que la tesi inicial era errònia. 

Són quatre conceptes, quatre idees que jo he recollit de gent
que hi ha rere aquesta iniciativa. I jo som de l’opinió que no tot
és blanc o negre, per sort el món té vida i la vida també està
plena de matisos, no hi ha absoluta uniformitat, i això és bo.

També diuen que els diputats són al Parlament, els científics
als seus laboratoris i els empresaris a les seves empreses, que
hi ha massa distància i separació, i això s’ha de rompre. Amb
això estic d’acord. La proposta concreta dels impulsors de la
Ciencia en el Parlamento es dur al nostre país una iniciativa que
ja està arrelada a altres països, que no citaré perquè ja han estat
citats; crear aquest fòrum perquè reuneixi a polítics i
investigadors, amb l’objectiu d’intercanvi d’opinions i millorar
la presa de decisions, evidentment és una bona idea i una idea
engrescadora que té un valor afegit.

Acollim la iniciativa de crear aquest àmbit, aquesta trobada
en el món dels diputats i de la política amb científics i
investigadors, un fòrum on es pugui traslladar informació i
coneixement amb bilateralitat i un feedback necessari. Ho hem
de viure com una oportunitat. 

Al nostre país la situació de la investigació i el
desenvolupament mostra una tendència preocupant, només cinc
punts claus, que crec que podran compartir: reducció important
de la inversió en I+D els darrers anys; la pèrdua de talent i
coneixement, molts joves marxen; la precarització dels
investigadors i les poques oportunitats per fer un contracte fix
en els centres d’investigació; la manca de reposició de
personal; el sistema espanyol, com a darrera cita de la ciència,
té també un greu problema de governança i de burocratització. 

Però jo avui no parlaré de problemes ni de solucions, ni de
coses que s’hagin pogut fer ni de les coses que es trobin
pendents de fer, l’objectiu d’aquesta iniciativa és dur aquí
aquest objectiu de Ciència en el Parlament, mètode científic i
presa de decisions. 

Al nostre parlament hi ha pocs diputats i diputades que
venguin del món de la ciència, com a concepte ample, i crec
que això és una realitat, però deixi’m que parli de l’àmbit de
salut, que és el que jo conec millor des del meu coneixement i
la meva experiència, l'IUNICS, el CEIC, l’Hospital Son
Espases, IdISBa, Facultat de Medicina. 

Dins el món de la salut, per exemple, ja fa uns anys que la
presa de decisions és més oberta a la nostra realitat social,
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parlam de determinants de salut i, què és això? Doncs, són totes
aquelles variables, condicions o factors que determinen el
nivell de salut d’una població. L’esperança de vida ha
augmentat, és veritat, però l’esperança de vida d’un nin difereix
enormement en funció del lloc on ha nascut. La salut i la
malaltia presenten un ingredient social, com més baixa és la
classe social pitjor és el seu estat de salut i major la morbiditat,
mortalitat i mortalitat prematura, desigualtat que es manifesta
encara més quan en fem una anàlisi per gènere. 

Avui en dia sabem que l’elevada càrrega de morbiditat és a
causa, en gran part, de les condicions de vida de la població, de
les condicions en que la gent creix, neix, creix, viu i treballa, i
també com el medi ambient afecta la salut de la població. 

Tradicionalment, la societat ha esperat que el sector sanitari
s’ocupés de les qüestions que afecten la salut i les malalties,
però avui sabem que l’atenció a la salut que presten els serveis
sanitaris a la població quan emmalalteix no és el factor
principal que determina la salut de les persones sinó que és un
determinant més. Sabem que hi ha altres factors que permeten
a les persones millorar o mantenir la seva salut i que estan molt
més enllà del sector sanitari. Partint d’aquesta concepció hi ha
factors, per exemple, constitucionals, no de Constitució
Espanyola, com és el sexe, l’edat o la genètica que afecten la
salut de les persones, però que no són modificables. Al seu
voltant sí que trobam en diverses graduacions els famosos
determinants de salut que són modificables, aquells que l’acció
de la política és capaç de transformar començant pels estils de
vida que no hem d’oblidar que són la base de la promoció de la
salut. 

Però els individus i les seves conductes estan molt
influenciats per les xarxes socials, comunitat d’allà on viuen i
de la capacitat d’aquestes per poder-los condicionar. Les
condicions de vida i de treball, com és el medi laboral, el
treball remunerat, el treball no remunerat, les condicions
laborals, la càrrega de feina, l’estrès, la satisfacció laboral, les
condicions d’habitatge, l’accessibilitat, l’educació rebuda, els
aliments, l’accés a serveis bàsics i l’entorn, això que en política
en diem equitat, els espais verds, el transport, tot això també
determina la nostra salut i tots depenen de les condicions
polítiques, socioeconòmiques, culturals i ambientals en què es
desenvolupa una determinada societat.

Aquesta visió integral de la salut és absolutament necessària
per comprendre i fer front als problemes de salut que la
població pateix i pels quals moren. A Salut ja fa anys que s’han
introduït indicadors per monitoritzar l’activitat i els resultats,
avaluar resultats en salut per introduir canvis, un àmbit de
recerca en els sistemes sanitaris que aquí a la nostra comunitat,
i potser no ho sàpiguen, som capdavanters. 

Evidentment els polítics tenim la responsabilitat en l’àmbit
de la salut perquè duen a prendre decisions amb aquesta visió
integral de la salut per orientar les polítiques de salut i això
representa un repte important per als responsables en les preses
de decisions, però també amb altres polítics i amb altres
polítiques, que cerquen crear millors condicions socials i
econòmiques per procurar el progrés i el benestar de la
ciutadania. Utilitzar el mètode científic, cercar l’evidència
científica, fer avaluació de resultats a la política no és fàcil, no

ens enganem, tampoc no ho és ni a la ciència ni a la gestió
pública.

Des del Grup Parlamentari Socialista, nosaltres volem
manifestar el nostre compromís amb la ciència i amb els nostres
investigadors i investigadores, és una altra manera de demostrar
el nostre compromís amb aquest petit país. Jo em permetria,
Sra. Campomar, recordar les paraules de la portaveu del Grup
Popular i del Sr. Jaume Font, amb l’oportunitat d’introduir una
esmena in voce en el segon punt, i allà on diu “avaluarà la
possibilitat de posar en marxa”, canviar-ho i que digui “posarà
en marxa”, i així ja queda tot ben clar.

Evidentment, des del Grup Parlamentari Socialista volem
manifestar el nostre suport a aquesta iniciativa, crear àmbits de
trobada, sempre són necessaris i també interessants.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Doncs té el torn el grup proposant. Té
la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, crec que tots aquí ja
hem tengut, sobretot els nostres convidats, molta paciència, ser
aquí i escoltar-nos, però jo crec que també és interessant.

Des de MÉS per Mallorca acceptam aquesta transacció, que
jo crec que recull el que han dit des del Partit Popular i el Sr.
Font, per tant, enlloc de posar “avaluar posar” dir que “es
posarà en marxa” aquesta iniciativa. I per tant, jo l’únic que
vull dir des de MÉS per Mallorca és que no és que ens
considerem poc ambiciosos, és que almanco personalment (...)
ens agrada tocar amb els peus a terra i anar passa a passa, i això
és un poc la iniciativa que volíem avui aquí.

Al Regne Unit i a Catalunya hi ha un consell assessor de la
ciència en el Parlament, és una oportunitat i tal vegada és un
tema que s’ha d’explorar al màxim aquesta possibilitat, amb
aquesta iniciativa que precisament engegam avui aquí en aquest
Parlament.

També dins aquest espai que ja altres companys han dit
d’aquesta modificació del Reglament, on cream aquest famós
escó 60, o aquesta possible comissió de participació ciutadana
i que, per tant, diguem que pot englobar també molta
participació d’aquests sectors de la investigació de la ciència i
tecnologia, sobretot d’aquesta I+D que engloba tots els àmbits,
jo crec que tant tecnològic, ambiental, social i humanístic. La
ciència és a tots aquests àmbits de la ciència.

Jo només vull acabar dient que, senyores del PP, jo estic
molt satisfeta d’enumerar els avanços que ha fet aquest Govern
en temes d’R+D+I, que tenim reptes importants per atreure i
retenir a les Balears el talent investigador, innovador i
tecnològic; tenim un repte important en incorporar les dones al
món professional de la tecnologia i impulsar polítiques
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d’igualtat de gènere en I+D+I; i que també hauríem d’implicar
diferents sectors, com ara l’educació, la investigació i els
mitjans de comunicació, perquè les nines puguin tenir també
models de referència femenins en el món de la ciència.

I voldria acabar només amb un missatge molt clar, ens hem
de creure que les Illes Balears no som a la cua en temes
tecnològics i de recerca, ara mateix hem de rompre el clixé de
sol i platja, perquè Balears també som sol i dades.

Moltes gràcies. Només per acabar, convidar jo crec que...,
no sé, he entès per part de tots els portaveus que estaven a favor
d’aquesta iniciativa i, per tant, després que haguem votat, jo
crec que tal vegada estaria bé si tots ens fem una foto aquí, amb
els nostres convidats, tots els parlamentaris que vulguin, una
proposta que fem des de MÉS per Mallorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, entenc que accepta l’esmena in voce?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs puc entendre que s’aprova la proposició no de llei
per assentiment, no és vera?

Doncs, atès també el consens, també diré unes paraules jo,
també agrair a la part científica que avui ens acompanya. I
aquesta Presidència, també conjuntament amb (...), iniciarà els
tràmits necessaris amb els diferents portaveus dels grups
parlamentaris, perquè aquestes jornades sí que es puguin dur a
terme.

Doncs, abans d’acabar la sessió d’avui, també dir-vos que
estau tots i totes convidats i convidades a l’acte institucional
del Dia de les Illes Balears aquí en el Parlament de les Illes
Balears, a les dotze hores.

I com que ara mateix no hi ha més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	I.1) Pregunta RGE núm. 1920/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a seguretat al centre Es Pinaret.
	I.2) Pregunta RGE núm. 1923/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels ATD i AD.
	I.3) Pregunta RGE núm. 1925/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en el Pla de transports.
	I.4) Pregunta RGE núm. 1926/18, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb la fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als consells insulars.
	I.5) Pregunta RGE núm. 1927/18, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en l’ampliació del parc de S’Albufera.
	I.6) Pregunta RGE núm. 1928/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Margalida Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en la proposta de declaració de nova ZEPA.
	I.7) Pregunta RGE núm. 1929/18, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures preventives.
	I.8) Pregunta RGE núm. 1930/18, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dones maltractes a Eivissa.
	I.9) Pregunta RGE núm. 1932/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació de la revisió del planejament infringint la Llei d’urbanisme.
	I.10) Pregunta RGE núm. 2188/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat dels alumnes de les Illes Balears a la selectivitat.
	I.11) Pregunta RGE núm. 1902/18, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del projecte del Centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera.
	I.12) Pregunta RGE núm. 1917/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora del Camp Redó.
	I.13) Pregunta RGE núm. 1918/18, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a ajudes ERASMUS.
	I.14) Pregunta RGE núm. 2193/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llibertat d’expressió.
	I.15) Pregunta RGE núm. 1931/18, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens pel que fa a la zonificació del lloguer turístic.
	II. Interpel·lació RGE núm. 245/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut.
	III. Moció RGE núm. 1723/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política cultural del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 199/18.
	IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 793/18, presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a defensa del sistema públic de pensions.
	IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1807/18, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ciència al Parlament.

