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EL SR. PRESIDENT:

Començam el plenari.

Declaració institucional  del Parlament de les Illes
Balears sobre la solidaritat amb la Sra. Claude Mangin-
Asfari.

 I, abans de començar el debat del primer punt de l’ordre
del dia, sotmetrem a la consideració  de la cambra la
declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre la solidaritat amb la Sra. Claude Mangin-Asfari, que ha
estat signada pels portaveus de tots els grups parlamentaris.

Sra. Secretària primera, vol llegir la declaració
institucional?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Claude Mangin-Asfari, ciutadana francesa i professora en
una universitat parisenca, és l'esposa de Naâma Asfari, pres
sahrauí al Marroc condemnat a una pena de 30 anys de presó. 
 

El passat 16 d'abril, i per quarta vegada consecutiva, a
Claude Mangin-Asfari se li va negar l'accés al territori
marroquí sense una causa suficient que justificàs aquest
comportament per part de les autoritats marroquines.

Aquesta negativa, que impedeix a Claude Mangin-Asfari
visitar el seu espòs, constitueix una greu i flagrant violació del
seu dret bàsic a una vida privada i familiar. 

Segons la resolució del Comitè contra la tortura de l'ONU,
emesa el 12 de desembre de 2016, l'Estat marroquí va violar
en el cas de Naâma diversos articles de la Convenció contra la
Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
Degradants. Aquest Comitè ja va interpel·lar expressament el
Regne del Marroc perquè s'abstingués de qualsevol acte  de
pressió, intimidació o represàlia que pugui danyar la integritat
física i moral de Naâma i de la seva família i permetre que
l'autor rebi visites familiars a la presó. 

Davant d’aquesta situació, Claude ha decidit continuar amb
una vaga de fam indefinida iniciada el passat 18 d'abril amb la
finalitat d'obtenir el restabliment del seu dret a visitar el seu
espòs, Naâma, presoner des de l'any 2010 i actualment
empresonat a la presó de Kenitra al Marroc.

Violar la resolució del Comitè contra la Tortura i amb això
negar el dret a la seva esposa a visitar el seu marit, ha
d'interpretar-se com una represàlia més del Regne del Marroc
contra qualsevol moviment d'alliberament del poble sahrauí i
contra els drets morals de Naâma i la seva esposa Claude
Mangin.

Per tot això, és necessari un pronunciament clar i
inequívoc del Parlament de les Illes Balears, dirigit a mostrar
tota la seva solidaritat, a denunciar l'incompliment de les
resolucions internacionals que obliguen el Regne del Marroc
a restablir els drets violats i, al mateix temps, es fa necessari

interpel·lar el Govern de la república francesa, el Govern
d'Espanya i l 'Organització de les Nacions Unides (ONU)
perquè, a través de la via diplomàtica, instin el Regne del
Marroc a garantir la visita de Claude Mangin-Asfari al seu
espòs, Naâma Asfari.

EL SR. PRESIDENT:

Puc considerar aprovada per assentiment aquesta
declaració institucional? Manifestat l’assentiment, es dóna per
aprovada la declaració.

(Aplaudiments)

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. 4391/18, rectificada
mitjançant l ’escrit RGE núm. 4400/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria
d’habitatge.

Començam per la primera pregunta, RGE núm. 4391/18,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4418, relativa a
polítiques en matèria d’habitatge, que formula el diputat el Sr.
Antoni Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el diputat Sr. Antoni Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Este fin de semana
algunos medios de comunicación han vuelto a hacerse eco de
los problemas que representa la ocupación ilegal de viviendas,
hay verdaderas organizaciones de carácter lucrativo y mafioso
que explotan esta ocupación ilegal.

La Sra. Armengol ha reconocido en esta cámara esta
situación y ha pedido al Estado cambios en la normativa para
combatir este problema, el Parlamento, esta cámara, también
se ha pronunciado en el mismo sentido, con lo cual nos
gustaría saber, ¿en qué términos considera el Govern que el
Estado debería modificar esa normativa y si considera que las
políticas que se están desarrollando desde aquí, en esa materia
de vivienda, benefician a los ciudadanos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, el
Sr. Pons. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, la seva pregunta
era tan àmplia que evidentment el plantejament de les
polítiques que fem dins del nostre àmbit competencial són
transversals, que volen plantejar solucions des d’àmbits molt
diferents, però en allò que a nosaltres ens pertoca.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804391
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804418
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Aquí devora, què és l’important? Que, evidentment, el
Govern d’Espanya acompanyi en la seva part. I aquí hem de dir
que ens trobam un poc coixos, perquè no hi ha una resposta
real per part del Govern d’Espanya a l’hora de donar respostes
no només a nivell de plantejaments de canvis legislatius, que
de vegades són necessaris, sinó també a nivell de més
recursos per fer una vertadera política d’habitatge. 

A dia d’avui, encara amb el Govern d’Espanya no hem
pogut signar el nou conveni d’habitatge amb el Govern de
l’Estat, ens remet ja al mes de juliol, i mentrestant no podem
treure ni tan sols les ajudes al lloguer. Per tant, des d’aquí en
allò que a nosaltres ens pertoca arribam fins allà on podem,
malauradament, emperò, el Govern d’Espanya no du aquest
mateix ritme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Gómez? Parli.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, me refería
a la ocupación ilegal de vivienda porque este fin de semana
pues se ha vuelto a publicar en distintos medios de
comunicación. Y, efectivamente, usted se muestra
reivindicativo con el Estado para que cambie esta normativa,
pero es que resulta que, recientemente, se ha tramitado una
proposición de ley que modifica la Ley de enjuiciamiento
civil, y que permite que los legítimos propietarios puedan
recuperar la posesión de su vivienda ocupada ilegalmente en
un plazo máximo de entre 7 y 20 días; es decir que el avance
será muy significativo, si tenemos en cuenta que en la
actualidad en recuperar esa posesión se tarda un promedio de
tres años por vía civil y dos años por vía penal. 

Lo sorprendente, Sr. Conseller, es que, a pesar de que esa
proposición de ley recoge todas y cada una de las propuestas
que ustedes han hecho en esta cámara, y también contempla
situaciones en las que los ocupantes ilegales se encuentren en
una situación de vulnerabilidad social o residencial ustedes,
los socialistas, la han votado en contra. Es decir que aquí,
mientras que ustedes son reivindicativos y piden que se
cambie esa normativa o que cambie esa normativa por parte
del Gobierno del Estado, en Madrid ustedes votan en contra.
Y no sólo lo votan en contra, es que dicen que, con la
normativa actual, es suficiente, que sólo hace falta voluntad
para aplicarla.

Ahí están los libros de sesiones, testigos de vuestra
hipocresía. Deberían explicar a tantos ciudadanos que se
encuentran inmersos en procesos legales interminables que
con la normativa actual es suficiente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el conseller
Pons. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Govern de les Illes
Balears seguirem treballant i defensant el que creiem que és
bo per als ciutadans de les Illes Balears, faltaria més, amb els
plantejaments que pertoquin i amb les discrepàncies que
pertoquin, faltaria més. I així ho hem fet, ho hem reivindicat
cada vegada que ha estat necessari.

A partir d’aquí, quin és el nostre àmbit competencial? El de
l’habitatge com a tal, fins on podem arribar amb el nostre
àmbit competencial? Construïm més habitatges? Coses que
quan vostès també tenien aquesta competència varen decidir
que no volien executar. Incrementam més les ajudes al
lloguer, cosa que sí que podem fer i arribarem a més de 3.000
famílies. Fem possible una política de cooperatives, duent a
aquest parlament la primera llei d’habitatge que farà possible
precisament que els  grans tenidors hagin de cedir aquells
habitatges que tenguin buits. Açò és el que depèn de tots
nosaltres i açò és el que nosaltres decidim en aquest marc
d’aquest parlament. 

M’agradaria que amb aquesta mateixa insistència veure’ls
com donen suport a Llei d’habitatge, amb tota la seguretat
jurídica que avala cada una d’aquestes decisions, en tres
setmanes veurem en aquesta cambra la votació definitiva,
sabrem si realment estan preocupats, si tenen l’interès o no
tenen l’interès per fer-ho possible.

I que vostès hagin de defensar els grans propietaris, els
grans tenidors, els bancs front al ciutadà de carrer i rebutgin
aquesta llei d’habitatge posa de manifest el seu doble discurs
on aquí diuen que no, però després utilitzen batalles de Madrid
per intentar quedar bé. 

No varen fer durant quatre anys res de llei d’habitatge... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, el seu temps s’ha acabat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 4396/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de pediatre
format en neurologia a l’hospital de Can Misses.

Segona pregunta, RGE núm. 4396/18, relativa a manca de
pediatre format en neurologia a l’Hospital de Can Misses, que
formula la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí del Grup

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804396
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Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Maria
Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, el passat
mes de març el Servei de Pediatria de l’Hospital Can Misses
quedava sota mínims amb la fugida de la Dra. Antón. Can
Misses és l’hospital amb menys pediatres per nombre
d’habitants a Balears i des de fa mesos el seu cap de servei
reclama la necessitat de contractar més pediatres perquè es
troben als límits de les seves possibilitats. Denuncien que
pateixen una sobrecàrrega assistencial.

Sra. Consellera, quan té previst solucionar la falta de
neuropediatre a Can Misses?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de
Salut, la Sra. Gómez.

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

Gràcies, president, bon dia a tots, a tothom, diputats  i
diputades. Miri, hi ha dèficit de pediatres en aquesta comunitat
autònoma i a tot l’Estat espanyol i, malauradament, també a
Eivissa, però a tota la comunitat autònoma és una de les
especialitats més deficitàries. I, com vostè deia, fa uns mesos
una pediatra amb experiència en el tractament de
neuropediatria va marxar per motius, per raons personals.

El Servei de Pediatria el que ha fet és reorganitza-se per
poder atendre tots els nins, que cap nin quedi sense cita. I el
que es fa és una cerca de pediatres a la resta de comunitats
autònomes per poder contractar-lo com és aviat millor.

El que li puc dir és que es contractarà quan tenguem
disponibilitat i es completarà la plantilla.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Tania
Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Carla, Marc, Ariadna, Pedro, Carlos i
Laura són alguns dels infants que s’han quedat sense l’única
neuropediatra que teníem a Eivissa.

(Remor de veus)

La Dra. Antón va abandonar Balears per anar-se’n a
Catalunya, on no li exigeixen el català per poder donar un bon
servei sanitari.

(Remor de veus)

Aquesta doctora cada sis mesos rebia nens amb autisme,
epilèpsia, dèficit d’atenció, però fa catorze mesos que tenim
nens sense visitar, pares que tenen dificultats  per consultar
possibles canvis de medicació o tractaments. Aquests pares,
també, denuncien que vostès gestionen la sanitat des de la seva
ideologia sense pensar amb els pacients més vulnerables.

A més a més, fa uns dies, des de l’ib-salut es va informar
que les visites de neuropediatria passarien a mans de metges
de família.

Considera just, Sra. Consellera, carregar amb aquesta
responsabilitat als professionals sanitaris i fer patir aquesta
inseguretat als pares?

On són els 20 milions d’euros que diuen que han invertit
a la sanitat eivissenca? On són tants de professionals que cada
setmana ens anuncia que han contractat?

Aquesta és una mostra més de la seva nul·la gestió,
carregar i ofegar una plantilla deficitària com la de pediatria. 

Per respecte als ciutadans de Balears deixin de fer
discursos lingüístics a sanitat i gestionin amb criteris
sanitaris. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
Gómez.

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

Gràcies, president. A aquesta pediatra ningú no li ha
demanat el nivell de català en aquesta comunitat autònoma,
ningú no li ha demanat. Aquesta pediatra, quan es va acomiadar
dels seus companys, els va explicar les vertaderes raons, que
jo no faré públiques, evidentment. Però fins i tot la gent, els
mateixos companys se senten traïts quan escolten
determinades coses a una comunitat autònoma que els ha
acollit, a una comunitat autònoma bilingüe que els ha acollit
aquests professionals.

Aquí no es deixarà de contractar ningú. Farem oposicions,
cosa que no varen fer vostès, i en aquestes oposicions es
podrà presentar tothom perquè no s’exclou ningú, perquè ens
importa la nostra llengua, la nostra cultura i l’assistència
sanitària de qualitat.

Després també li he de dir que el Servei de Pediatria s’ha
reorganitzat. El pediatre que atén aquests nins en aquests
moments fa més d’un any que atén la meitat dels nins amb
problemes neurològics. La neuropediatria no és una
especialitat com a tal, és una àrea de capacitació, hi ha altres
pediatres. 
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Que hi ha manca de pediatres? Sí. Què quan en contractem
un altre es reorganitzarà el servei i anirà millor, i els
professionals donen el millor de si per poder atendre el millor
possible . Ningú no es queda desatès, cap nin no es queda
desatès en aquesta comunitat autònoma.

Vostès cerquen el conflicte, la confrontació, la por, en
lloc de mostrar que Eivissa és una illa fantàstica i meravellosa
per viure i per fer feina, però continuen igual, amb el discurs
de la por, amb el discurs de la persecució. Aquest és el discurs
del Partit Popular, la persecució, anar en contra de la cultura,
en contra de la llengua. Però així només els generarà
problemes, Sra. Diputada, si no demanin-ho a na Maria Salom.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 4384/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martí nez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora de
les connexions marítimes amb Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta RGE núm. 4384/18, relativa a millora de
les connexions marítimes amb Menorca, que formula el
diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. David
Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Vicepresident, bon dia a tots i totes, diputats,
diputades, treballadors i treballadores de la Cambra i públic
present, molt bon dia.

Avui volem dur un tema que ja fa temps que es reivindica
des de Menorca i es tracta de les connexions marítimes en
aquesta illa entre Menorca i Mallorca. Vostè, Sr. Pons, Sr.
Conseller, com a menorquí, sap perfectament, més que ningú,
quin greuge comparatiu hi ha entre les connexions marítimes
que hi ha entre Menorca i Mallorca. 

Els posaré un petit exemple: el primer vaixell que arriba
d’Alcúdia..., perdó, de Menorca a Alcúdia és a les 12.30 del
migdia, per exemple, aquest divendres, i si es vol agafar el
vaixell que surt de Palma cap a València no dóna temps,
perquè aquest surt abans de les 10:00 del matí, i també, el
contrari, quan surt d’Alcúdia a Ciutadella, hi ha fins a tres rutes
que arriben abans de les 12:00, un que arriba a les 6, un altre
que arriba a les 10.30 i un altre que arriba a les 11:00 hores. 

A més, aquesta situació s’agreuja encara més quan les
darreres notícies són que els vols que surten de Menorca cap
a Palma estan quasi complets els caps de setmana i la gent que
vulgui viatjar de manera inesperada o en alguna situació greu
no ho pot fer, i no té alternatives viables per poder anar a
Mallorca.

Per això li demanem, Sr. Conseller, si considera aquest
govern donar resposta a la reivindicació històrica de millorar
les connexions marítimes amb Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Compartim la seva
preocupació i la feina que han anat desenvolupant al llarg
d’aquests tres anys, ara que ningú no pot qüestionar els
esforços que hem fet, no?, amb infinitat de reunions amb el
ministeri, amb un contacte permanent sempre amb totes les
navilieres, amb una estratègia conjunta amb la resta de
comunitats autònomes extrapeninsulars per fer possible
passes cap endavant.

Hem vist canvis que al principi de legislatura ningú no
hauria dit que serien reals. El 75% de descompte de resident
fa que en aquests moments ens puguem moure a preus molt,
molt, molt assequibles. S’ha incrementat un 25% la demanda
a tot el trànsit marítim. Hi ha més d’un 50% de metro lineal de
càrrega que garanteix el subministrament sense cap tipus de
problema i seguim avançant en aquest sentit.

El que sí li puc dir és que, de cara a aquesta propera
temporada turística, a partir de dia 15 de juny, hi haurà un
increment molt important que quasi doblarà els serveis que
entre Ciutadella i Alcúdia, entre  Menorca i Mallorca, es
donen. Parlam que hi haurà set serveis diaris d’anada i de
tornada -d’anada i de tornada- amb l’illa de Mallorca: des
d’Alcúdia, a les 5 del matí, a les 8, a les 12, a les 16 hores, a
les 17 i a les 18 sortirà un vaixell cap a Menorca; des de
Ciutadella, a les 10, 10.30, 11, 12, 4, 6:30 i 8 hores en sortirà
un de tornada. Mai -mai- no hi havia hagut tants de serveis
entre les dues illes. Mai -mai- no hi havia hagut uns preus tan
baixos com ara, i mai no hi havia hagut una qualitat com
aquesta.

N’hem de seguir fent més, per suposat, no ens aturam aquí
perquè encara s’han de perfeccionar i hem d’actualitzar encara
han de sortir  més prest, faltaria més, però hi ha esforços
continuats que cada vegada suposen més millores i jo crec que
el que tindrem de cara a aquesta temporada turística, no hi ha
precedents quant a qualitat, quant a preu i quant a servei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Martínez.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Conseller per la seva resposta. I ens agrada el
que ens ha dit, que hi haurà més rutes, però el tema dels
horaris continua pendent. El primer vaixell que sortirà serà a
les de 10:00 hores, no hi haurà ningú abans. I continuarem
igual en la qüestió de si es vol aprofitar viatjar de Menorca a
Mallorca en condicions de desigualtat, en comparació amb els
mallorquins, els mallorquins que volen anar a Menorca.

Reivindicam açò, reivindicam un equilibri real i efectiu
entre els que vivim a Menorca i els que viuen a Mallorca, que
els horaris siguin més compatibles en viatges que es puguin
aprofitar més, que puguin sortir abans de Menorca i ací arribar
a un equilibri entre les diferents. És el que li demanem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula el conseller
Pons.

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

Moltes gràcies. Treballam amb el mateix objectiu i en som
conscient. A mi m’agradaria, en tot cas, que cada hora i mitja,
dues, surti un vaixell en direcció a Mallorca, o de Mallorca
cada hora i mitja, dues, surti un vaixell en direcció Menorca,
açò és un nivell de freqüències que, bé, no l’havíem vist mai.

És cert, ens falta encara la primera hora i açò és una
qüestió de (...) i seguir treballant amb ells, ha de romandre a
Ciutadella, és important açò i seguirem fent aquesta darrera
passa. Però el que és innegable és que estam fent bots cap
endavant molt importants i que fan, alerta que en aquests
moments...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Conseller Pons el seu temps s’ha acabat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4531/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ofensiva
contra la llibertat d’expressió.

Quarta pregunta, RGE núm. 4531/18, presentada en
substitució de la RGE núm. 4386/18, relativa a ofensiva contra
la llibertat d’expressió, que formula el diputat Sr. Aitor
Morrás, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Hoy justo en el séptimo
aniversario del 15M, la impotencia embarga esta cámara.
Conocemos la sentencia, pero sobre todo conocemos la
respuesta del tribunal anticonstitucional, si nadie lo remedia,
en breves días, el día 24, para ser más exactos, ingresará en
prisión un joven de 24 años de esta tierra, el primer cantante
que entrará en prisión por las letras desde que acabó la
dictadura sanguinaria.

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, a los 19 años cantó su
rabia contra este sistema, eran los años de plomo de la crisis,
cuando las familias eran desahuciadas, la miseria y la
desesperación y el pario campaban a sus anchas por nuestra
tierra. No comparto algunas de sus palabras, pero entiendo que
eran la expresión de la rabia que queda a la gente de abajo en
un mundo hostil, ni que decir tiene que la virulencia de sus
palabras ni es nueva, ni única. 

Denunciamos la condena penal que se le ha impuesto, que
es una aberración democrática. Recordemos que también se
le condena por decir “los Borbones son unos ladrones” y yo
también lo digo, digo que la... que la..., perdón...

(Remor de veus)

..., que la Corona esquilma, el lo rapeaba. El Príncipe
Talleyrand ya lo dijo 200 años antes: “es costumbre de los
reyes robar, pero los Borbones exageran”. Lo dijo el Príncipe
Talleyrand, no es un insulto, pero, por desgracia, una
descripción de una conducta sentenciada por los tribunales de
justicia.

Cristina de Borbón y Grecia, antigua duquesa, ha sido
condenada por la Audiencia de Palma, como partícipe a título
lucrativo de un fraude, por haberse beneficiado de lo que se ha
robado también a Valtònyc, a su familia y a todos los que
hemos pagado impuestos en esta tierra.

Cuando Valtònyc entre en la cárcel habrá conseguido lo
que querían, amenazar a esta tierra, quitándonos las libertades.
Amnistía Internacional lo ha dicho claro, M. Rajoy emborronó
el Código Penal, no para proteger a nadie, s ino para
amenazarnos a todos y a todas. No son casos aislados, son
personas, son tuiteras, son raperos, o titiriteros, son hijas,
madres y hermanas, son Nina Parrón, o sí, que son
mallorquines, son ibicencos o ibicencas. Es un pueblo al que
quieren mandar callar. 

Yo acuso al presidente M. Rajoy de querer sembrar el
miedo. Yo acuso a los cómplices que guardan silencio en esa
bancada. Yo acuso a un juez que ha sido recusado por sus lazos
con el partido del Gobierno de España. Yo acuso a una familia
real cobarde, que le duelen las verdades. Yo acuso a la falta de
libertad de expresión en este país. Yo acuso a la impotencia de
los y las demócratas para hacer que florezca la libertad y que
acabe la represión.
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Por ello, pregunto ¿qué piensa el Govern sobre la
inminente entrada en prisión de Valtònyc, como parte de la
ofensiva contra la libertad de expresión?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula la representant
del Govern, la consellera Costa.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. El Govern ja
ha tengut ocasió de pronunciar-se sobre aquest cas i ja ho hem
dit en altres ocasions, som davant d’una pena de presó, que
entenem que és absolutament desproporcionada i
desmesurada, enfront del delicte pel qual ha estat condemnat
el Sr. Valtònyc.

Vaig més enllà, fins i tot pensam que el Codi Penal, tal i
com diu el nostre ordenament jurídic, ha de ser l’última ràtio
i, per tant, no s’ha d’aplicar en aquells casos que entenem que
es pot resoldre per via civil, o per via administrativa. Per tant,
l’aplicació del Codi Penal i les condemnes en tots els casos,
evidentment han de ser proporcionades i no xocar amb
l’exercici de drets fonamentals.

Com vostè molt bé ha dit, ens pot agradar més o menys el
contingut d’una cançó, la podem considerar ofensiva, fins i tot
objecte de sanció, però mai objecte d’entrar a la presó. Perquè
una condemna tan greu com és la privació de llibertat,
evidentment s’ha de deixar pels delictes més greus. I a més en
una democràcia avançada, precisament allà on podem tastar el
grau d’aquesta democràtica avançada és precisament pel
respecte que tenguem als drets i l libertats fonamentals. I la
llibertat d’expressió n’és un d’aquests drets fonamentals.

És cert també que en aquests moments segurament ens
trobam en un ambient d’involució de drets i llibertats en el
conjunt de l’Estat. I això no és per casualitat, perquè al final
això ve propiciat per un govern, el Govern de l’Estat, el
Govern del Partit Popular, per crear al final un clima de
confrontació absurd i de crispació amb la societat, pensant que
això pot donar rèdits polítics. Entenem que això és un profund
error.

Des del Govern al que ens dedicam és a recuperar, des del
diàleg i el consens, els drets i les llibertats de la ciutadania
d’aquestes illes, que, a més, vull recordar que a la passada
legislatura, precisament, es va aprovar una llei, que vàrem
entendre que atemptava als drets i llibertats fonamentals, com
era la Llei de símbols i, per això, una de les primeres lleis que
va derogar aquest Govern va ser la Llei de símbols,
precisament com a mostra i símbol de què a un estat de dret i
democràtic, no es pot atemptar a la llibertat d’expressió.

Tots els drets i llibertats tenen límits, per suposat, el
d’expressió també. Però mai no es pot anar contra un dret com
és la llibertat d’expressió amb una pena de presó.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 4388/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuel o Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estratègia de gestió a IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 4388/18, relativa
a estratègia de gestió a IB3, que formula la diputada Sra. Maria
Consuelo Huertas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
la diputada Sra. Maria Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, vicepresident, bon dia a tothom. Sra. Consellera,
el passat dia 7 de novembre, ja li vaig fer una pregunta sobre
les audiències d’IB3, vostè em va contestar que no era una
mesura correcta perquè no tenia en compte els espectadors a
internet. Estic segura que creia el que em deia i per això es va
encarregar l’estudi a l’IBES, que l’únic que ha fet és ratificar
el que molts ja sabíem, excepte vostès, que la caiguda de
l’audiència d’IB3 és forta i constant. I la plataforma, tot i tenir
un executiu en exclusiva, també té uns resultats mediocres.

Sra. Consellera, el share és com el PIB, ens agradi o no,
és la manera objectiva de mesurar les audiències. Per això li
deman: es pensa introduir alguna modificació en l’estratègia
de gestió d’IB3?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Té la paraula la representant
del Govern, la consellera Tur.

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

Gràcies, president. L’estratègia de canvi de model de
televisió pública ja es va iniciar a principis d’aquesta
legislatura, i és evident que qualsevol canvi de model necessita
un temps per estabilitzar-se. Les línies bàsiques de l’estratègia
les repeteix a cada pregunta, m’encanta poder-les respondre,
però demostra..., parteix del principi bàsic de la independència
de continguts, de la professionalització de continguts, de
l’aposta per la producció pròpia, enfront de la compra de
produccions de fora de les illes, de suport a la indústria local
de les produccions i de la qualitat. 

És evident que hi ha moltes assignatures pendents, entre
les quals augmentar i consolidar l’audiència. És evident,
perquè els canvis de model necessiten estabilitat i necessiten
temps, però creiem que és una bona fita el fet que
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associacions de professionals i de televisions autonòmiques
hagin reconegut determinats programes i determinades
mesures i línies d’actuació de la televisió pública autonòmica,
i el fet que produccions amb el suport d’IB3 i d’aquest govern
hagin estat seleccionades a festivals tan prestigiosos com el
de Màlaga.

Torn dir-ho, ens queden assignatures pendents, ens queden
molts de reptes per assolir, entre d’altres internalitzar alguns
serveis entre els quals els informatius, per garantir la seva
independència, però crec que a poc a poc i amb mancances i
amb limitacions pressupostàries en base als nostres mateixos
pressuposts, anam pel bon camí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Consuelo
Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies. Sra. Consellera, crec que tres anys és temps més
que suficient per ja poder haver assolit un model independent,
com vostè diu, i professional, i amb unes audiències com les
que pot tenir TV3 aquí a les Balears.

Crec que aquest és un model continuista, un model per als
majors de 65 anys que no concorda amb la seva aposta de la
plataforma web. Per tant, crec que després de tres anys
s’hauria de pegar un cop de timó, perquè vaig a dir-li una cosa:
una televisió que no es mira no té cap justificació els valors
d’independència i professionalitat que, en teoria, diuen vostès
que s’apliquen, i crec que un pressupost de 30 milions per a
una televisió és més que suficient.

Quant a la qualitat i la cultura, diumenge, quan vaig preparar
la pregunta, vaig dir: veure IB3; quan vaig posar la televisió, el
primer que vaig veure va ser una missa; després, una repetició
d’un programa, un programa de cuina; una pel·lícula de
Hollywood; dues hores d’esports, i tres hores d’un programa
d’un cuiner damunt una barca. Molta qualitat no era, ja li dic jo
que aquesta qualitat no sé...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... no sé, eh.

Ara, vostès, han demanat un estudi per veure si assumeixen
el personal extern...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, silenci, per favor!

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

..., li record que en el 2007, a les eleccions, el Sr. Antich ja va
dir, va prometre que s’internalitzarien els informatius, miri el
temps que ha passat i seguim igual.

Em sembla que demanar aquest estudi a aquestes alçades
de la legislatura és un presa de pèl i de doblers a la ciutadania.
Jo pos en dubte la capacitat dels directius, i dic els directius,
perquè estic segura que el personal de base...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... tant tècnics com periodistes...

EL SR. PRESIDENT:

... el seu temps ha finalitzat. Moltes gràcies.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... dirigirien molt millor IB3.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera Tur.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo no entraré a valorar en seu
parlamentària els continguts de la televisió, alguns li puc
garantir que m’agraden més i altres menys, però evidentment
això és el que té una televisió pública no dirigida, és a dir, que
són els professionals que la dirigeixen els que decideixen i
programen els continguts, jo això no ho valoraré.

El que sí li diré és que el pla..., el model estratègic, el
model estratègic existeix, hi ha un document aprovat que
planeja els objectius del 2016 al 2020 i a poc a poc aquests
objectius es van aconseguint. Per exemple, enguany, l’any
passat, millor dit, en el 2017, es varen dedicar a producció
pròpia 9,5 milions d’euros, un 63% més que a l’any anterior.

S’ha fet una aposta, per exemple, forta per l’esport femení,
per què? Perquè encara necessita suport per aconseguir
visibilitat.
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La producció pròpia, parlant de temes, com vostè diu,
dirigits a una franja de població molt més jove, ja està en
marxa.

Podríem parlar de moltes sèries, com Mai neva a Ciutat,
etc, que han aconseguit reconeixements, premis i han estat
votats per l’audiència i triats per l’audiència.

Hi ha una interrelació entre la població i l’audiència, anam
pel bon camí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha finalitzat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.6) Pregunta RGE núm. 4390/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a creació d’unitat d’hemodinàmica a
Son Llàtzer.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 4390/18, relativa
a creació d’unitat d’hemodinàmica a Son Llàtzer, que formula
la diputada Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula
la diputada Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Fa sis
mesos vàrem aprovar a la Comissió de Salut una proposició no
de llei d’aquest grup parlamentari que instava el Govern  a
estudiar la necessitat i creació d’una unitat d’hemodinàmica a
l’Hospital de Son Llàtzer, que, pel nombre de població de
referència, li correspon. A més, aquest servei reduiria la llista
d’espera de Son Espases, milloraria la qualitat assistencial i
evitaria traslladar els pacients ingressats d’un hospital a l’altre.

No tenim notícies que s’hagi fet cap estudi i per això li
volem demanar, Sra. Consellera, quan pensa complir el mandat
parlamentari d’estudiar la creació d’una unitat d’hemodinàmica
a l’Hospital de Son Llàtzer?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la representant
del Govern, la consellera Gómez. 

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

Gràcies, president. Com vostè molt bé ha dit, Sra.
Diputada, el que es va aprovar és estudiar la necessitat i aquest
informe s’ha fet, es va acabar el desembre de l’any passat. No,
en cap cas el mandat instava a presentar-ho i tampoc vostè no
ho ha demanat com a sol·licitud de documentació.

El que exposa l’informe és molt clar i és el que diu
l’evidència científica amb els criteris no només de població,
com deia vostè, sinó de la Societat Espanyola de Cardiologia
i també del Ministeri de Sanitat, entre d’altres. A partir de
diversos criteris de necessitat i de seguretat dels pacients i
també d’eficiència es conclou que Son Llàtzer en aquests
moments no acompleix aquests indicadors recomanats. Crec
que hem de tenir clara quina és la separació de poders entre
legislatiu i entre executiu i no podem sobreposar el legislatiu
per sobre de criteris tècnics, que crec que són prou clars.

Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera Gómez. Té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, jo li diré l’informe
com es va fer, el cap del Departament de Projectes
tecnològics, càrrec del Govern, es va reunir, el novembre, amb
els caps de servei per comunicar que no feia falta un servei
d’hemodinàmica a Son Llàtzer, sense parlar prèviament amb
ells, sense sol·licitar la documentació que els caps de serveis
tenen per avalar la conveniència d’aquesta sala, sense demanar
la seva opinió, sense reunir la comissió de seguiment. És a dir,
el Govern duia la decisió presa de casa i va comunicar als
professionals que l’hemodinàmica no era necessària i que tots
els caps de servei de Son Llàtzer estan a favor que s’implanti.

Això és estudiar la situació, Sra. Consellera? Això és
valorar l’opinió dels professionals? No, això es prendre una
decisió unilateralment per sortir del pas d’un mandat
parlamentari que no els interessa. Això és com aquell que diu,
yo me lo guiso, yo me lo como perquè no convé. És una falta
de respecte no només cap a aquest parlament, sinó cap a tots
els professionals de Son Llàtzer que volien que es valoràs i
estudiàs la possibilitat d’aquesta sala. 

Si volen presumir de diàleg i consens, aquest no és el
camí. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
Gómez. 

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

Gràcies, president. Miri, aquí hi ha l’informe, li podem
entregar amb documentació escrita, no tenim cap inconvenient
i, com li dic, es fa sempre en base a criteris tècnics, aquí no hi
ha decisions preses anteriorment i no hi ha cap decisió  ni
política ni econòmica, Sra. Sureda, ni política ni econòmica,
és una decisió tècnica, tècnica perquè el meu objectiu i el
primer que em demanen és garantir la seguretat dels pacients.
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Miri, a Son Espases en aquests moments l’activitat que es
realitza en hemodinàmica són de 3.600 procediments i Son
Espases té capacitat per fer-ne 4.550. Per tant, dividir
l’activitat en un altre centre com Son Llàtzer, que deriva 650
procediments a l’any, significaria promoure la inseguretat. Hi
ha moltíssimes peticions, Sra. Diputada, moltíssimes,
m’agradaria que gestionàs qualque dia i més en aquesta àrea i
sabria... i  més en aquesta àrea i sabria que peticions hi ha
contínuament, però aquestes peticions s’han de valorar i s’han
de valorar amb criteris de qualitat i d’eficiència. 

I després, en lloc de parlar d’incompliments, que
darrerament veig que és el seu mantra, el que hauria de fer és
agafar el nostre programa...

(Remor de veus)

... el nostre programa, els nostres acords de governabilitat i
veuria com la Conselleria de Salut té un compliment de més
d’un 70%, tant de compliment de programa com d’acords de
governabilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera Gómez. 

I.7) Pregunta RGE núm. 4393/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a saturació de les
infraestructures de les Illes Balears.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 4393/18, relativa
a saturació de les infraestructures de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Antoni Camps, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores
diputats. Deia el catedràtic d’Economia Aplicada de la UIB, el
Sr. Antoni Riera, que a Balears no hi ha un problema de
saturació, sinó que tenim un problema de gestió. Deia també
que les polítiques de restricció i limitadores del turisme, com
les que du a terme el Govern, són polítiques del segle passat.

Compartesc aquesta anàlisi del Sr. Riera i per això ens
agradaria saber si el Govern està fent tot el possible per
eliminar o almanco minimitzar la saturació que pateixen
algunes de les nostres infraestructures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Efectivament així ho
fem i ho fem centrant-nos sobretot en el reforç i en unes
bones polítiques de transport públic . 40 milions per a
l’electrificació de tota la xarxa ferroviària permetrà que des de
Sa Pobla, des de Manacor es pugui reduir el temps en deu
minuts en l’accés a Palma. 

La licitació de dilluns de la setmana que ve, els plecs de
condicions que s’aprovaran per valor de 435 milions d’euros
en transport públic per carretera a l’illa de Mallorca,
representa una aposta que el que vol fer és millorar i ser molt
més eficients en la gestió dels recursos públics i de tot el que
suposa precisament el transport públic.

L’aposta i l’acord que estam tancant amb l’Ajuntament de
Palma a favor de la integració tarifària perquè amb una sola
targeta qualsevol ciutadà de les Illes Balears s’hi pugui moure,
fa molt més atractiu el transport públic i, per tant, representa
una millora de la gestió dels passatgers i, per tant, la capacitat
de reduir vehicles de les carreteres.

Açò és la feina en què treballam. Li ho posat alguns botons
de mostra que posen precisament de manifest aquesta aposta
que fem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Antoni
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, no
compartesc la seva visió . Crec que la realitat realment el
desmenteix. Crec que vostès no només no han fet per
minimitzar els efectes de la saturació, sinó que ben el
contrari, crec que vostès volen que hi hagi saturació. Vostès,
de fet, utilitzen la saturació com a excusa per justificar les
seves polítiques antiturístiques.

(Remor de veus)

Vostès utilitzen la saturació per potenciar la turismefòbia
i per convertir el turisme en la causa de tots els nostres mals.
En el fons la saturació és volguda per vostès i precisament no
els interessa gestionar perquè els interessa que hi hagi caos,
els interessa que hi hagi les carreteres plenes, que les
depuradores vessin, que doni la sensació que ja no n’hi cabem
més, que farem un tro, com deien alguns portaveus no fa
massa.

Aquest govern vol que hi hagi saturació per poder justificar
que no han de venir més turistes, per justificar la llei
Frankenstein, per justificar l’impost turístic, per justificar el
Decret de posidònia, per justificar imposicions i
prohibicions...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i per açò no volen invertir en noves infraestructures.

I per açò han dit que no faran més carreteres, perquè si hi
hagués més carreteres segurament s’acabaria aquest discurs
victimista. I per açò creen un caos a Sóller, per poder dir que
s’ha de limitar el nombre de turistes; i per açò encara no han
executat ni un euros dels 64 milions del fons de turisme
sostenible; i per açò encara no han presentat ni un projecte per
fer convenis amb Madrid a fi de fer efectius els 240 milions
d’euros del protocol d’intencions del Conveni de carreteres;
i per açò no van fer res perquè s’invertissin a Balears els 15
milions d’euros que estaven inclosos als pressuposts generals
de l’Estat de 2017 i que havien de venir per inversions en
carreteres i no els van dur; i per açò hi ha més de 200 milions
d’euros per a inversions en diferents conselleries i  en
diferents empreses públiques sense executar.

Senyors del Govern, la seva irresponsabilitat està matant
la nostra gallina dels ous d’or, ningú no està obligat a venir a
Balears de vacances i vostès posen molts d’impediments
perquè la gent pugui venir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Els sap un desastre de greu
que a les Illes Balears les coses vagin bé, els sap un desastre
de greu...

(Alguns aplaudiments)

... que en aquestes illes les coses vagin millor del que anaven
a la legislatura passada. En tres anys hem millorat tots, i molt!
Hi ha hagut un canvi molt important i crec que aquí devora
hauríem de fer una crida a la responsabilitat, qui està...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Camps...

(Remor de veus)

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

Crec que hauríem de fer una crida a la responsabilitat del
Partit Popular i li hauríem de dir que deixi d’encoratjar aquest
discurs de la turismefòbia que l’únic que fa és danyar la imatge
de les Illes Balears...

(Remor de veus)

... que qui l’està incrementant és el Partit Popular,...

(Alguns aplaudiments)

... qui de manera intencionada està amplificant una realitat per
tal de tapar el fet que, sí, a les Illes Balears les coses van
millor, i tant com sí! Miram cap endavant amb més confiança,
amb una bona relació entre allò públic i allò privat, amb la
capacitat de gestionar millor les coses i n’hi he posat
d’exemples de millores d’inversions, en transport públic, en
ports, en qualsevol de les infraestructures, en sanitàries, en la
part d’economia, en la part d’ABAQUA, no hi ha comparativa
respecte de la legislatura passada.

Per tant, sí, sí que tenim la capacitat de fer les coses
millor de com les feien vostès, i jo ara els he de demanar:
siguin més responsables i no encoratgin discursos que l’únic
que fan...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, el seu temps ha finalitzat.

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

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4392/18 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Mari a Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en l’inici
de la nova escola d’Inca.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta RGE núm. 4392/18, relativa a retard en
l’inici de la nova escola d’Inca, que formula la diputada Sra.
Maria Núria Riera del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la diputada Sra. Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Al municipi
d’Inca hi ha una escola de primària de dues línies, el CEIP
Ponent, que aquest curs ha tengut un grup de tres anys d’una
altra escola nova dins el seu centre.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804392


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 122 / 15 de maig de 2018 6885

Això és per la mala planificació que s’ha fet des del
Govern de les Illes Balears en crear l’estructura teòrica de la
nova escola per acomplir les ràtios, però sense tenir les
instal·lacions construïdes. Així, en teoria, consta que hi ha
dues escoles, però, en la pràctica, estan incloses en les
mateixes instal·lacions per la qual cosa han hagut d’ocupar
espais comuns i redistribuir les aules d’informàtica, de
música, etc., per tota l’escola on han trobat qualque buit.

La promesa que els  havia fet, Sr. Conseller d’Educació,
era, per una banda, que ampliarien l’escola CEIP Ponent, cosa
interessant per al claustre de professors, que ja ho demanava,
i, per altra banda, que es construiria un nou centre per als
alumnes de la nova escola.

Què ha passat a dia d’avui? Que no han fet res. Les obres
havien de començar en teoria a l’estiu passat i encara estan
redactant el projecte amb una empresa externa; l’han d’acabar,
supervisar, demanar llicència, licitar i després construir. Quan
arribi el mes de setembre no estaran fetes les obres i hauran
d’afegir barracons a la situació que ja tenen.

Ens pot explicar el Sr. Conseller a què es deu aquesta mala
gestió i per què es retarden aquestes obres?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller March.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies per la seva pregunta, que em permet donar-li
una explicació i una informació sobre quina és la situació real
en aquests moments a nivell d’Inca.

Miri, a nivell d’Inca nosaltres des que governam hem
invertit en obres i reformes i ampliacions més de 3.700.000
euros. Sap quants de doblers varen invertir vostès? 173.000.
Des de quan han governant vostès Inca? 20 anys. Han deixat
cap planificació de cara a construir un CEIP nou? No. Què
estam fent ara en aquests moments amb l’Ajuntament d’Inca?
L’Ajuntament d’Inca i la Conselleria d’Educació treballen
colze a colze per tenir un solar que ens permeti edificar un
CEIP i, si escau, un altre centre de secundària. Aquesta és la
planificació.

I, efectivament, nosaltres en aquests moments hem de fer
l’ampliació de Ponent amb una inversió de 400.000 euros i
esperam que a finals de l’estiu o a principi de tot el curs pugui
estar realitzat.

Nosaltres planificam. Vostès no varen planificar res de res,
i en aquests moments l’Ajuntament d’Inca negocia amb els
propietaris per tal de tenir un solar a la sortida d’Inca cap a
Llubí, que suposarà 8.000 metres per al CEIP i 11.000 metres

per a un centre de secundària. Aquesta és la qüestió de
planificar. Vostès no varen planificar res, res, ni quan eren a
l’Ajuntament d’Inca governant durant 20 anys ni quan va ser a
la Conselleria d’Educació.

Sra. Riera, els fets són els fets, 3.700.000 i 173.000 euros
d’inversió. On és la diferència?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller March. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè podrà posar les
excuses que vulgui, però és evident que en el darrer any de
legislatura en què estem el CEIP Ponent d’Inca no ha estat una
prioritat per a vostè, més aviat direm que la construcció  de
centres educatius dignes no ha estat una prioritat per a aquest
govern, i que Inca és un exemple d’aquesta nul·la gestió.

Vostès tenen més pressupost que mai en educació, han fet
molts de plans durant tres anys i en canvi fan la pitjor gestió
que es recorda en matèria de centres educatius. Tenen més
barracons que mai, creen escoles teòriques que no disposen
d’instal·lacions i fan desdoblaments falsos i afegeixen mitges
jornades de reforç perquè computin manco nins per cada aula.

Haurà acabat la legislatura, Sr. Conseller, i no hauran fet
cap escola nova a Inca i cap escola a tota Balears per iniciativa
de vostès.

Sr. Conseller, això es diu fer les coses malament i estam
segurs que la gent d’Inca també ho tendrà en compte a finals
de legislatura.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller
March.

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

Sra. Riera, jo  sé  que vostè era una experta en donar fer
màrqueting, Caimari, una foto amb l’antic batle, on deia aquí
hi haurà la futura escola, quan no hi havia solar, no hi havia
pressupost, ni hi havia projecte. Sí Sra. Riera, vostè era una
experta...

(Alguns aplaudiments)
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..., sí, Sra. Riera, vostè era una experta, i així li podria posar
altres exemples quan hi havia campanya electoral i vostè era
consellera d’Educació.

Miri, en aquests moments nosaltres aquest estiu, només
aquest estiu farem una licitació per més de 12 milions d’euros
per a reforma d’escoles, 12 milions d’euros. Hi ha gestió, hi
ha eficàcia i sí farem centres i farem els centres que vostès ni
varen planificar, ja que no tenien doblers segons vostès, com
haguessin planificat. La planificació és una obligació  dels
governants i nosaltres per a Inca vàrem dir en el Pla
d’infraestructures del 16-23 que el faríem a partir del curs 19-
20.

Aquesta és la realitat Sra. Riera, nosaltres planificam,
vostès què feien? Res, sobretot excitar el personal i posar
conflictes allà on no n’hi havia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller March.

I.9) Pregunta RGE núm. 4394/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popul ar, rel ati va a procés
d’escolarització previst per al proper curs.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 4394/18, relativa
a procés d’escolarització previst per al proper curs, que
formula la diputada Sra. Maria Núria Riera del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Maria
Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, vostès necessiten
legislatures de 10 anys per fer qualque cosa.

(Remor de veus)

Miri, continuam amb la pregunta d’escolarització. Estam
en ple procés d’escolarització, a la fase de sol·licitud de plaça
per al proper curs 2018-2019. La majoria de famílies que hi
participen són pares de nins de 3 anys que demanen l’admissió
per començar en el sistema educatiu, o per a nins que volen
canviar de centre. Són dies de molt de nervis i de preocupació,
perquè d’això dependrà el seu futur educatiu i els pares volen
poder triar el millor i en llibertat.

Però resulta que enguany vostè introdueix molts de canvis,
en contra de la majoria de la gent: reducció extrema de les
zones escolars; amenaces d’eliminar els punts d’antic alumne;
i ara la decisió d’establir un període de reserva de places més
que qüestionable, ja que obliga a guardar 5 places per a cada
grup de 3 anys fins al setembre. Això suposa que per a un grup

de 20 nins, que és el que vostè va permetre a infantil, una
quarta part de l’aula.

Per tant, s’està creant un doble període de matriculació, un
el juny, reconegut i legal, i un el setembre, encobert i amb frau
de llei, i priva als pares d’una quarta part de les places a les
escoles més demandades, moltes concertades, precisament.
Són places que després distribuiran vostès a la seva voluntat,
perquè els  pares ja hauran matriculat els seus fills a altres
centres, hauran adquirit el material, les motxilles, la
uniformitat, etc.

Les patronals han acordat impugnar l’Ordre
d’escolarització per aquest motiu. I des del Grup Popular
consideram que la seva gestió és una actitud totalment sectària
i impositiva.

Com ho valora vostè? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller March.

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

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, vostès en tenen prou
amb 4 anys per destrossar l’escola pública, 4 anys, amb 8 anys
no l’hauríem ni reconeguda.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Riera, vostès haurien de fer una reflexió seriosa sobre
el que varen fer, en escolarització, en qualitat, en equitat, etc.
Miri, nosaltres tot el que fem ho passam pel Consell Escolar,
tot. Els nous criteris de zonificació de Palma han passat pel
Consell Escolar de Palma, han passat pel Consell Escolar de
Mallorca, nosaltres no fem res unilateral, sinó que realment
ho fem amb la màxima participació de la comunitat educativa.
Val més... seria interessant que llegís el comunicat de la FAPA
sobre aquesta qüestió d’escolarització.

Miri, nosaltres no tenim el model de Madrid, de la
Comunitat Autònoma de Madrid no el tenim, aquell de la Sra.
Aguirre, Sr. Gallardón, senyora..., en fi, hasta aquí puedo
llegar, no?, on realment resulta que és la comunitat autònoma
que més segrega, que més segrega escolarment. Sap quina és
la comunitat autònoma que manco segrega? La nostra. I sap
per què? Perquè nosaltres tenim clar que per escolaritzar hi ha
tres elements clau: tenir places, tenir places amb qualitat i
tenir places amb equitat. I aquest és el nostre punt de mira,
aquesta és la nostra estratègia educativa i aquesta és la que
farem.

Miri, tot el procés d’escolarització, més del 90% de pares
poden elegir els centres que realment volen, més del 90% de
centres. I vostè hauria de llegir la LOMCE, una llei que a
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nosaltres ens agrada, però sí que diu que realment a l’hora
d’escolaritzar cal un equilibri entre el dret a l’escolarització
dels pares i realment el tema de l’equitat i l’escolarització
equilibrada de nins NESE. Fins i tot més, a la mateixa LOMCE
diu que realment és necessari reservar places per a NESE, per
intentar que sigui possible l’equitat i la cohesió social.

Aquesta és la nostra política, no estam en contra de ningú,
estam a favor de l’equitat i de l’escolarització equilibrada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March. Té la paraula la Sra. Maria
Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, per tenir places s’han
de gestionar i s’han d’oferir, no s’han d’amagar. Miri, fa un
parell de setmanes li vàrem criticar la zonificació escolar de
Palma, que l’havia reduïda tant que impedeix als pares triar
l’escola que volen, i li ho han impugnat, unilateral.

Ara li demanam explicacions per bloquejar 5 places de
cada grup de 3 anys fins el setembre, creant un doble termini
de matriculació que la llei no permet, i  també li ho han
impugnat, decisió unilateral.

I el que és més greu és que vostè ho fa i intenta burlar la
llei i els tribunals, perquè resulta que l’any passat ja el varen
condemnar, després d’un recurs, per aquest mateix motiu. Per
tant, vostè va contra la llei, contra la gent i contra els tribunals,
de forma unilateral.

Sr. Conseller, rectifiqui, gestioni amb sentit comú i deixi
de perjudicar la llibertat de les famílies.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Té la paraula el conseller March.

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

Sra. Riera, que jo vagi en contra dels tribunals em sembla
que realment..., nosaltres utilitzam l’estat de dret, li ho he dit
un parell de vegades, utilitzam l’estat de dret per defensar els
criteris que nosaltres consideram. I en aquesta qüestió de
l’escolarització nosaltres pensam que les Illes Balears, tenint
en compte que tenim una incorporació tardana d’estudiants,
l’escolarització arriba fins a setembre, perquè, si no, no és
possible dur a terme aquesta escolarització equilibrada.

Miri, nosaltres hem arribat a acords d’escolarització
equilibrada amb més de 10 municipis de les Illes Balears,
perquè la nostra política és l’equitat, és la cohesió, és la
qualitat i que hi hagi places. Aquesta és la nostra política, la
seva és la segregació escolar i per aquí a nosaltres no ens
trobarà. Miri Madrid com està, Madrid és la comunitat
autònoma que més segrega, la nostra és la que manco segrega,
sap per què? Perquè vostès mai no han pogut implantar el seu
model.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March.

I.10) Pregunta RGE núm. 4395/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del G rup
Parlamentari  Popular, relativa a reserves de vacunes i
medicació profilàctica suficients per a l’any 2018.

Desena pregunta RGE núm. 4395/18, relativa a reserves de
vacunes i medicació profilàctica suficients per a l’any 2018,
que formula el diputat Sr. Vicent Serra, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el 80% dels casos
de meningitis bacteriana es produeixen a l’edat pediàtrica i a
la vacunació de l’haemophilus influenzae B, Meningococ C
i Neumococ han fet disminuir la incidència de la malaltia. La
taxa d’incidència de la meningitis meningocòccica a Balears
va ser a la temporada 2016-2017 de 0,69 casos per 100.000
habitants i la mortalitat per als casos confirmats és en general
del voltant d’un 10%.

Per això vull preguntar-li Sra. Consellera, si aquesta
comunitat autònoma té reserves de vacunes i medicació
profilàctica suficients per a l’any 2018?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la consellera
Gómez.

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

Gràcies, president. Miri, fa uns set mesos em va demanar
per les reserves de vacunes, i no vaig tenir cap inconvenient a
dir que teníem o havíem tengut problemes per a l’adquisició
d’algunes de les vacunes. Aquesta situació s’ha anat resolent,
per tant, les dificultats es resolen, ja sé que a vostès això els
sap greu, però ho anam fent amb tota normalitat.
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Ens ha beneficiat que som una de les comunitats
autònomes amb més reserva de vacunes, vàrem reservar més
vacunes que altres. I en aquests moments no tenim els
problemes de subministrament, com vàrem tenir l’any passat
per part dels laboratoris, excepte amb l’hepatitis B. Tenim
convenis marc amb el ministeri i no tenim les dificultats
tècniques...

(Remor de veus)

... -què diu, Sr. Diputat?-, per complir amb tota l’àrdua tasca
administrativa que implica la compra pública.

En relació amb la vacuna DTPA, diftèria, tètanus, tos ferina
i pòlio dels 6 anys ja disposam de la vacuna de record, això als
6 anys, i de l’hepatitis A. I en cas de la vacuna TD dels 14 anys,
tampoc no hi ha problemes, també hi ha subministrament.

I en relació a la profilaxi de la meningitis meningocòccica,
es varen adoptar les mesures oportunes, es va aconseguir la
rifampicina, que és l’antibiòtic necessari per protegir les
persones que han estat en contacte amb el nin que té
meningitis i es varen donar en el termini i forma escaient i es
considera el brot per tancat.

Com veiem, seguim fent feina per guanyar salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el contacte amb un
malalt de meningitis bacteriana augmenta la possibilitat de
contreure la malaltia, per això es fa quimioprofilaxi a les
persones que han tengut contacte amb el malalt. La taxa de
meningitis bacteriana de contacte sense profilaxi o amb
quimioprofixali incompleta és del 3,1 a 28,5 casos per 1.000,
segons estadístiques, mentre que si aquesta és correcta o dins
dels primers catorze dies la taxa de malaltia baixa de 0 al 0,2
de casos per 1.000.

Per tant, és responsabilitat de la conselleria tenir reserves
de medicació profilàctica per a la meningitis bacteriana,
almenys per cobrir els contactes dins un col·legi de forma
ràpida, si es produeix el cas. Ara em podrà explicar el que ha
passat i que vostè diu que no ha passat o que no hi ha
possibilitats que passi, d’acord amb la seva explicació. No
tenir aquestes reserves realment és un fet greu i irresponsable.

Idò resulta que això ha passat, i davant la falta de reserves
de medicació profilàctica de la seva conselleria, s’ha hagut de
recórrer a darrera hora a la Comunitat Valenciana, que sí en
tenia, per aconseguir aquesta medicació que es va poder
administrar a la setmana del diagnòstic.

Això ens demostra, una altra vegada, la previsió i la gestió
d’aquest govern que, a més, aquí no diu la veritat i, a més, quan
la raó de la falta de subministrament i de carència de reserves

sembla que ha estat l’impagament de factures a la farmacèutica
o a la distribuïdora.

Sra. Consellera, això ha passat a Sant Llorenç des
Cardassar, a Mallorca. Li deman que expliqui aquí per què no
tenien reserves, que depuri responsabilitats, perquè aquesta no
és la primera vegada que ens trobam en una situació de
precarietat de subministrament per errors de la seva
conselleria, i aquí no ens diu la veritat mai, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la consellera de
Salut, la Sra. Gómez.

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

Acaba de fer una acusació molt greu, Sr. Diputat. Teníem
medicació per a 120 persones, una primera dosi, i no teníem
per a la segona dosi. Es va demanar a València i al dia següent
va arribar la medicació. S’ha donat la medicació en temps i
forma, en temps i forma, per a cada un dels 120 casos i el brot
s’ha tancat. No entenc el seu argument de la por ni sé tampoc
què pretén guanyar amb això, no ho sé, Sr. Diputat, no hi ha ni
cura ni vacuna per al seu pessimisme, sempre igual. El
missatge de la por és absolutament absurd, absurd.

O sigui, el brot s’ha tancat, no hi ha hagut cap problema, hi
ha hagut un nin infectat. Teníem medicació suficient per a les
120 persones, una primera dosi, i es va dur la resta de la
medicació.

Supòs que el que els molesta és el que els deia el Sr. Marc
Pons abans, no?, que fem les coses molt millor; que, per
exemple, hem posat dues vacunes que estalvien 400 euros a
cada nin de cada una de les famílies. Això és el que els sap
greu, que les coses vagin millor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera Gómez.

I.11) Pregunta RGE núm. 4530/18, presentada per
l’Hbl e. Diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a col·laboració
amb l’urbanisme a la carta.

Onzena pregunta, RGE núm. 4530/18, presentada en
substitució de la RGE núm. 4387/18, relativa a col·laboració
del Govern amb l’urbanisme a la carta, que formula el diputat
Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Té la paraula el diputat Sr. Josep Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Armengol. S’ha
fet públic que la Conselleria de Territori havia col·laborat amb
la redacció de l’anomenada “esmena Nadal”, una mostra clara
d’urbanisme a la carta que recull una llarga sèrie
d’exoneracions urbanístiques i de canvis d’usos amb noms i
llinatges. 

Fa molts pocs mesos vam aprovar la Llei d’urbanisme, en
aquesta llei es recullen una sèrie de mesures per protegir el
nostre territori, els ciutadans afectats accepten amb
resignació, en el millor dels casos, aquestes mesures i  les
acaten perquè entenen que tots, sense distinció, hem de
contribuir a mantenir el nostre territori.

Vostè troba que podem sostenir aquesta política si al cap
de quatre dies, amb traïdoria i nocturnitat, intentem exonerar
d’una tacada, a través d’una esmena, un determinat promotor
de tots els procediments als quals s’han de sotmetre la resta
de la ciutadania? A Balears tots els ciutadans som iguals davant
de la llei o no?

Les primeres informacions apuntaven que la conselleria
havia ajudat a redactar l’esmena, però la setmana passada el
portaveu adjunt del Grup Popular, el Sr. Lafuente, que veig que
avui no és aquí, va afirmar que havia estat el Govern que li
havia demanat que presentés l’esmena.

Sra. Presidenta, des del punt de vista del nostre grup això
és un escàndol i és precís que vostè en doni explicacions a la
ciutadania.

Aquesta esmena ha sorgit del PP o ha sorgit dels despatxos
del Govern? 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta, que em permetrà explicar, una vegada més, que, com
vostè crec que coneix perfectament, aquest govern que tenc
l’honor de presidir i els partits que li donen suport hem donat
molta importància a qüestions que ho són, no?, i  que és la
seguretat en totes les normes jurídiques que s’elaboren per
part tant del Govern com del Parlament de les Illes Balears. El
seu grup parlamentari n’és un exemple. 

Sempre hem intentat des del Govern de les Illes Balears,
evidentment, posar la seguretat a totes les normes que es
tramiten i sempre hem donat suport i ajuda als grups

parlamentaris perquè aquelles normes, i en aquest cas una
norma urbanística com la que parlam, puguin ser tramitades
amb total rigor. Li dic que el seu grup parlamentari n’és un
exemple perquè ha demanat suport al Govern en moltíssimes
ocasions, i en aquest cas, evidentment s’ha mirat des del punt
de vista territorial, urbanístic i turístic que l’esmena que es fes
milloràs les circumstàncies d’aquest centre de tecnificació.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bé, em sap molt de greu que no m’hagi respost la pregunta
que li he fet, que em sembla que ha estat molt clara, i això
m’obliga a fer una certa recapitulació de com sorgeix la llei
que actualment vostès intenten modificar a través d’una
esmena. 

Aquesta llei, la llei que va fer possible aquest centre, es va
fer precisament per eludir les objeccions que hi posava
l’Ajuntament de Manacor. I aquí no debatem l’interès general
del centre Rafel Nadal, que el té. Ara, si l’interès general és
tan clar, eh!, si estan tan preocupats per la seguretat jurídica,
per què no ho han fet amb tota claredat i transparència? Per
què no han fet un projecte  de llei exprés amb informes de
l’Ajuntament de Manacor, amb informes del Consell de
Mallorca, que permetés a cadascuna d’aquestes parts afectades
manifestar la seva posició?

Quin interès general té atribuir a les instal·lacions un ús
turístic? 214 places de la nit al dia. Això, Sra. Presidenta,
necessita una explicació.

Vostè és al capdavant d’un govern gràcies a uns acords pel
canvi encapçalats per la divisa, un govern al servei de la gent
i ser un govern al servei de la gent ens obliga per activa i per
passiva, per activa ens obliga a governar a favor dels interessos
generals i, per passiva, ens obliga a no governar a favor
d’interessos particulars. Encara hi són a temps de rectificar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra.
Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, li hauria de fer jo el
recordatori de com neix tot això, i li explicaré que
l’Ajuntament de Manacor encara va amb normes subsidiàries,
no té un pla general i, per tant, molts de problemes urbanístics.

La decisió política sobre el centre de tecnificació es pren
en el darrer pacte de progrés, on se signa un acord entre
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Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears i Ajuntament
de Manacor i el centre  de tecnificació, govern en el qual
vostès participaven, com recordarà perfectament, i es declara
d’interès autonòmic. Després es fa una llei, a l’any crec que
era 2012, que és específica per a aquest centre.

Què fa l’esmena en aquests moments que es tramita en el
Parlament de les Illes Balears i que serà decisió dels grups
parlamentaris si s’aprova o no? S’exigeixen uns aprofitaments
urbanístics del 15% a qualsevol nova actuació que no preveia
la llei; s’exigeix l’equivalent econòmic del lliurament i
execució d’una zona verda que no preveia la llei; es fixa que
les externalitats de mobilitat general les haurà de pagar el
Centre Rafel Nadal i l’Ajuntament de Manacor, que no exigia
la llei, i sobretot, una cosa molt important, Sr. Castells, que
crec que és el fonamental, es torna la competència urbanística
a l’Ajuntament de Manacor, gràcies a aquesta esmena i, per
tant, qualsevol modificació no haurà de tornar a venir al
Parlament de les Illes Balears sinó que serà l’Ajuntament de
Manacor qui podrà decidir.

Per tant, el Govern ha fet e l que fa sempre, que és
assessorar i ajudar els grups parlamentaris perquè les
decisions es prenguin el millor possible. Ara, Sr. Castells, no
puc compartir les seves interpretacions.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.12) Pregunta RGE núm. 4385/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i  Fernández, del
Grup Parl amentari Podem Illes Balears, relativa a
nombre de places turístiques.

Dotzena pregunta, RGE núm. 4385/18, relativa a nombre
de places turístiques, que formula la diputada Sra. Laura
Camargo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula la diputada Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia, presidenta. Bon dia a tothom.
Acabam de saber la setmana passada que a Menorca s’ha
superat en 3.000 places més fins superar les 15.000 el sostre
de places que suposadament s’havien fixat a la Llei de turisme
de Menorca, que era de 60.000, un poc més de 60.000. Ja
estam en les 75.000 places a les quals s’han de sumar també
les places de l’oferta il·legal, de forma que és una incògnita
com es complirà amb el sostre anunciat pel seu govern l’estiu
passat. A més, no disposam de dades actualitzades d’Eivissa i
Formentera i a Mallorca és cert que el Consell pensa repartir
43.000 places més. 

En aquesta situació és una incògnita com es complirà amb
aquest sostre anunciat per a cada illa i per al conjunt de les

Illes Balears. La qüestió és que cada vegada que surten dades
noves el nombre de places legals ha crescut i hi ha tal
descontrol que no sabem ben bé el que hi ha.

Si bé és cert que ara amb la moratòria s’aclareix el
panorama, més o menys, el que surt és que els sostres de la
Llei turística s’han quedat curts, és a dir, no estaven ben
calculats; que es varen fixar en certa mesura a la bona de Déu,
i que es varen fer amb dades precàries que es tenien en aquell
moment, sense fer previsions del que podria arribar a passar
si no es fixava des de l’inici de la legislatura una moratòria,
que era el que nosaltres, des de Podem, vàrem demanar que
s’havia de fer, fixar des del principi una moratòria com es va
fer en altres ciutats en les qual tenim un problema semblant.

Davant aquesta situació, li fem la següent pregunta: quines
mesures pensa posar en marxa el Govern per reduir el nombre
de places d’acord amb els sostres anunciats en aprovar-se la
Llei turística? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la presidenta
del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo per seguir
parlant sobre una de les qüestions que és fonamental en
aquesta comunitat autònoma i que és tot el que fa referència
al model turístic i a l’equilibri necessari en una terra que és
fràgil, que ho hem dit moltíssimes vegades, per tant, hi entra
el paisatge, el territori, la pròpia activitat turística que sens
dubte és intensiva a la nostra comunitat autònoma, també és el
motor econòmic de les nostres illes i per tant, el que ens
permet tenir un nivell de creació de llocs d’ocupació que
també són referents a nivell estatal.

Concretament, en el que vostè em demanava, efectivament
vàrem fer un pas molt important al Parlament de les Illes
Balears en tot el que fa referència a la modificació de la Llei
general turística i al lloguer de vacances i, per primera vegada,
efectivament, com vostè recordava, hi ha un sostre de places
a la nostra comunitat autònoma i s’acompleix el que plantejava
la mateixa llei. Li he de recordar que Menorca sempre ha estat
exceptuada en el tema de places, per tant, aquestes dades que
vostè donava no s’ajusten a la realitat perquè Menorca estava
excepcionada de borsa, no té borsa de places, la tenen, sí, a
Eivissa i a l’illa de Mallorca.

Les mesures ja estan en marxa, les que hem pres. Per una
banda, es varen eliminar les excepcions a la compra de places
i per l’altra es va derogar la fórmula que permetia fer dues
places per cada plaça que es donava de baixa. D’ençà de dia 31
de juliol passat ja hi ha un sostre de places, com li recordava,
i no es pot superar.

Li diré les dades de l’illa de Mallorca que són les que
depenen del Govern de les Illes Balears: hi ha 392.000 places
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donades d’alta i una borsa de 42.000 a l’illa de Mallorca. La
prova que s’estan rebaixant és que dins els primers sis mesos
de vigència de la llei ja es varen donar de baixa 574 habitatges
que sumen un total de 3.620 places.

De totes formes, i el que és important també recordar i
explicar una vegada més als ciutadans d’aquestes illes, és que
des del Govern lligam també això a una problemàtica
d’habitatge i que fem una política d’habitatge per incentivar els
propietaris a passar el lloguer de vacances a lloguer
residencial perquè els sigui igualment rendible i sobretot
perquè donin sortida a una problemàtica i a un dret
constitucional, com és que els ciutadans puguin adquirir o
llogar un habitatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Laura
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta, la pregunta no era sobre polítiques
d’habitatge amb les quals estem en línia i segurament quan
aprovem la llei d’habitatge comprovarem si és cert que tenim
les mateixes polítiques, esperem que així sigui.

La meva pregunta era exactament sobre si el Govern pensa
posar en marxa mesures perquè els consells no puguin donar
noves places sense criteri. Aquesta era la pregunta. 

És a dir, si bé hi ha una qüestió que no hi ha un PIAT a
Menorca que limiti, el fe t és que augmenta el nombre de
places, també les il· legals. Això ho sabem, sabem que
augmenten les legals, però també augmenten les places
il·legals, és a dir, no arribam al punt de tenir control sobre
això.

I després també, sembla en certa mesura que s’agafa la via
dels fets consumats perquè el problema és el que deia abans,
s’ha deixat certa barra lliure durant dos anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, el seu temps ha acabat, moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Presidenta. 

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

Gràcies, Sr. President. A veure, en el que fa referència a
l’illa de Mallorca que és on és competent el Govern de les
Illes Balears s’han imposat sancions per sobreocupació a 32

establiments d’allotjament turístic per un total de 621.000
euros i a la campanya de 2017 a 22 establiments a l’illa de
Mallorca.

La llei es fa acomplir, es persegueix per part del Govern de
les Illes Balears. Això crec que és important reclamar-ho.

I una altra cosa, els competents en segons quines qüestions
com ordenació turística són els consells insulars. Vostès
governen, Sra. Camargo, per tant, no passi pena que prendrem
les millors decisions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

I.13) Pregunta RGE núm. 4389/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a Serra de Tramuntana.

Tretzena pregunta RGE núm. 4389/18, relativa a Serra de
Tramuntana, que formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, m’adono avui que els partits que donen suport
extern estan un poc revolucionats, fins i tot algun s’oblida que
té responsabilitat en turisme a Menorca, com és Podem, però,
com sempre, fan deixadesa de funcions, per la qual cosa que
sigui l’oposició que faci control i els que estan dins el Govern
que facin feina, que seria el que cal.

Li fem una pregunta sobre el que fa referència a la gestió
de la Serra de Tramuntana. “El Congreso de Patrimonio
Mundial descalifica la  gestión de la Serra. El órgano de
consulta de la UNESCO suspende la gestión de la Serra”.

Vostè deia a l’any 2011, fa set anys, quan es va declarar la
Serra de Tramuntana, que era un dia molt important i que se
sentia molt feliç per la passa que s’havia donat, maldament ja
fos dins la legislatura en què la Sra. Maria Salom va ser
presidenta és evident que vostè quan va ser presidenta del
consell hi varen fer molta feina en aquest sentit, va dir que era
un dia fantàstic i ple d’alegria.

Però, davant aquestes afirmacions, que ens vénen a dir que
no gestionam bé, nosaltres li volem demanar, sabent que
vostès tenen tres conselleries dins el consell de direcció,
l’òrgan que tutela la Serra de Tramuntana, a veure si creu que
fa el Govern tot el que pot, perquè tal vegada el consell no ho
fa, però el Govern, fa tot el pot dins aquest consorci? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Sens dubte la
Serra de Tramuntana és un dels llocs emblemàtics i més
privilegiats que tenim a la nostra comunitat autònoma, també
dels que necessiten més cura per part de les institucions
públiques que hi fem feina i també evidentment de la part
privada, com vostè coneix perfectament, perquè, a més, vàrem
compartir aquella legislatura al Consell de Mallorca; es va fer
moltíssima feina per aconseguir que la Serra de Tramuntana
fos Patrimoni de la Humanitat, i crec que és una gran alegria
per a tots i per a totes aquest reconeixement que tenguérem de
la UNESCO i, evidentment, s’ha de seguir conservant aquesta
fita del Patrimoni de la Humanitat, i estic convençuda que des
del Consell de Mallorca, des de tots els ajuntaments i des de
totes les entitats es fa la millor política per fer-ho possible.

Vostè em demana, i sap perfectament, perquè ha estat
conseller de Medi Ambient, les competències que té cadascú,
nosaltres no les tenim sobre patrimoni de la humanitat que era
referent a patrimoni cultural, sí sobre paratge natural, que és
en el que fa feina el Govern de les Illes Balears, i el Govern
actua de valent en aquesta qüestió, de fet s’han destinat a la
Serra de Tramuntana 24 milions d’euros. És un pressupost que
determinats programes multiplica per vuit el pressupost que
hi havia. S’ha arribat a 1.627 beneficiaris i les ajudes vénen de
diferents programes: del PDR, que vostè coneix perfectament;
d’impost de turisme sostenible, amb ajuts importants d’1,5
milions d’euros que s’han de diversificar, a més, una part, a la
Serra de Tramuntana, i també via la PAC i via altres sistemes
d’ajut del Govern de les Illes Balears a diferents conselleries,
però sobretot d’una forma molt important a la conselleria que
du el conseller Vicenç Vidal de Medi Ambient i Agricultura,
on hi ha un suport d’ajudes molt important a la Serra de
Tramuntana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, del que fa el
consorci, on vostès tenen tres representants i hi ha
representada la Conselleria de Medi Ambient, les ajudes als
pagesos no tan sols no han augmentat, sinó que han baixat, i de
les que hi havia destinades l’any passat, on hi havia 1.300.000
euros, només se n’han repartit 630.000.

La principal conseqüència que tenim a la Serra és
l’abandonament de les terres, és l’erosió d’aquestes terres.

Vostès tampoc no hi han arribat a posar un gerent, ho dic
perquè vostè pot exigir que hi hagi un gerent en aquest
consorci, i per a nosaltres el que falta realment és una falta
d’interès.

Ara aprovarem una llei de camins, una llei de camins que
ha dut el consell aquí, que el que farà d’alguna manera, sota el
nostre punt de vista, perquè no s’ha consultat amb els
propietaris, és crear més problemes d’un exconseller del
pacte, de... Aquí hi havia una resolució, eh?, que tenen vostès
com a eina a través del paratge natural, que és la 9996, de
bones notícies per a la Serra de Tramuntana, protegir no és fer
línies sobre un plànol i establir un llistat de restriccions. 

Aquest conseller era el conseller Mateu Morro, jo crec
que si agafen la línia d’aquest article que ell va fer i empren la
resolució 9996, d’ajudes directes a la pagesia i a la gent que
té propietats i parlen amb elles, la Serra...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps ha finalitzat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Té la paraula la Sra. Presidenta. 

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

Gràcies, Sr. President. Li ho repetesc, el Govern de les
Illes Balears ha ampliat les ajudes, 9 milions només per a
marges i paret seca en el total del PDR; a la PAC s’han
multiplicat les ajudes a la Serra de Tramuntana; també amb
l’impost de turisme sostenible, que hi ha dos projectes
específics que van als pagesos i propietaris de la Serra de
Tramuntana.

Ara, si volem fer una reflexió posterior sobre com hem de
gestionar la Serra de Tramuntana, i ho hem comentat en
diferents ocasions amb el conseller Vicenç Vidal, tal vegada
sí que ens haurem de plantejar a un moment donat fer una llei
específica de la Serra de Tramuntana per a la millora de la
governança a la Serra de Tramuntana, perquè, evidentment, hi
ha diferents figures de protecció natural, hi ha diferents
institucions que hi fan feina i, sobretot, hi ha molts de
propietaris amb els quals hem de comptar per prendre les
millors decisions. Són qüestions que ens hem de plantejar de
cara al futur, però li puc assegurar que tant el Govern com el
Consell de Mallorca invertim en la Serra de Tramuntana i ho
fem de forma absolutament coordinada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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I.14) Pregunta RGE núm. 4374/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ri bas, del Grup
Parl amentari Mixt, relativa a ofensiva del Govern de
l’Estat i  els seus socis contra la llengua pròpia de les
Illes Balears.

Catorzena pregunta, RGE núm. 4374/18, relativa a ofensiva
del Govern de l’Estat i els seus socis contra la llengua pròpia
de les Illes Balears, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra. Sílvia
Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia diputades, diputats. Sra.
Presidenta, les accions decidides i valentes d’aquest govern,
quan va iniciar la legislatura, a l’any 2015, per protegir e l
català, han permès resituar, millor dit, la llengua pròpia en lloc
distingit i merescut que li correspon segons la Constitució,
l’Estatut d’Autonomia i la mateixa Llei de normalització
lingüística de l’any 1986.

Aquesta acció ha estat necessària per les envestides
continuades que ha patit el català per part del Partit Popular i
la seva dèria bel·licista contra una de les llengües oficials
d’aquesta comunitat. Al front s’hi trobava l’expresident Bauzá
la legislatura passada i precedint-lo a ell en el seu moment el
Sr. Matas, però el que segurament no esperàvem és arribar als
nivells actuals d’agressions i amenaces per part del Govern de
l’Estat i per part dels seus socis de govern, amb el paper
destacat de Ciutadans.

Darrerament, hem vist com la delegada del Govern es
dedica a esperonejar la polèmica arran del recurs de
l’Advocacia de l’Estat a les subvencions que l’Ajuntament de
Pollença atorga per les retolacions en català, subvencions, per
altra banda, que, com hem conegut en els mitjans de
comunicació, s’han vengut donant com a mínim al llarg de vint
anys. I tal i com ha fet el mateix Ajuntament de Pollença ho
han fet moltes altres administracions locals a les nostres Illes,
per altra banda, acomplint el seu deure, i crec que és important
matisar-ho.

Mentrestant, el Govern de Rajoy es dedica a fer retrets i
amenaces al nostre govern, pel fet de l’exigència del català a
l’àmbit de la sanitat pública, perquè, segons el PP, frena la
vinguda de bons professionals, com si ser bon professional
exclogués la possibilitat de parlar català.

Segons el nostre entendre, Sra. Presidenta, l’obligació del
Govern espanyol és acomplir la Carta Europea de Llengües
Minoritàries, respectar les polítiques de normalització
lingüística autonòmiques i, a la vegada, fomentar plans d’ús
per part de l’Estat per als seus mateixos funcionaris. Per això,
li demanam, Sra. Armengol: quin és el posicionament del
Govern de les Illes Balears respecte de l’ofensiva del Govern
de l’Estat i els seus socis contra la llengua pròpia de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur, per la seva
pregunta i per parlar d’un tema que és absolutament
d’actualitat i també d’interès per a la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma. Repetiré, una vegada més, que les Illes
Balears som una societat plural i diversa, que aquí no tenim
cap problema amb el tema de les llengües, no l’hem tengut
mai; que és una societat on ve moltíssima gent d’arreu del
món; que, a més, té una riquesa enorme, que és una llengua
pròpia en aquestes Illes, reconeguda per la nostra pròpia
normativa i també per la normativa estatal, aquí tothom, com
a mínim, és bilingüe, i això és una riquesa important de la
diversitat que tenim a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, què li he de dir sobre el que ha decidit fer la
Delegació del Govern? Em sembla absolutament lamentable
i decebedor, utilitzar les institucions de l’Estat, pagades amb
doblers públics una part molt important dels ciutadans
d’aquestes Illes, per perseguir un tret identitari d’un territori
com el nostre, que és la llengua pròpia, a través, a més, de
perseguir els ajuntaments. Vostè ho recordava perfectament,
l’Ajuntament de Pollença fa molts anys que dóna aquest suport
als petits i mitjans empresaris de la seva ciutat per retolar en
català, també quan governava el Partit Popular.

Per tant, es veu claríssima la intencionalitat política i em
sembla lamentable que amb la guerra entre Ciutadans i Partit
Popular a la desesperada per cercar vots a la resta de l’Estat
espanyol, vulguin anar en contra d’una de les qüestions que és
bàsica d’un territori que és la seva forma de parlar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vol fer ús de la paraula,
Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta, per la seva intervenció. Miri, jo
només hi ha una qüestió que no comparteix amb vostè, quan
vostè diu que no tenim cap problema amb el català. Jo no ho
acab de veure així i molta gent a les Balears tampoc no ho
acaba de veure així, perquè jo crec que sí que tenim un
problema amb el català quan una qüestió que està reconeguda
per llei des de l’any 1986 és objecte d’agressió permanent per
part de l’Estat i per part dels instruments que l’Estat té a les
Illes Balears.
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Per tant, crec que no podem baixar la guàrdia ni un
moment, crec que hem de plantar cara a aquesta situació i crec
que hem de dir alt i clar quin és el nostre fet diferencial i que
aquí respectam les dues llengües cooficials, però que tenim un
Estatut d’Autonomia que empara una defensa important i uns
recursos importants destinats a què el català, com a llengua
pròpia que és de les Illes Balears, mantengui la protecció que
mereix i que, a més, ostenta legalment.

Per tant, jo li demanaria...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps ha finalitzat.

LA SRA. TUR I RIBAS:

..., sí, jo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Tur, jo em referia que aquí no
hi ha cap problema de convivència, que sempre hem conviscut
a la perfecció, que els problemes i la crispació sempre els ha
dut de la mà del Partit Popular de la darrera època, del Sr.
Bauzá, que veig que continua amb el Sr. Company.

Repetir una vegada més, a mi no em trobaran utilitzant les
llengües per dividir ni per crispar la nostra societat, jo tenc
molt clara la normativa que tenim a la nostra comunitat
autònoma, un Estatut d’Autonomia aprovat el 2007, per cert,
el va defensar la Sra. Salom al Congrés dels Diputats, que diu
clarament el que diu, i tenim dues llengües cooficials, una és
la llengua pròpia, que, a més, ha de ser protegida per part de
les institucions amb la Llei de normalització lingüística, que
neix a l’època del president Cañellas. Per tant, aquesta és la
realitat de la nostra comunitat autònoma, mai no hem tengut
problema de convivència.

Les llengües són per entendre’s, no per barallar-se i,
efectivament, des de les institucions hem de fer la feina que
cal, com fem.

Em preocupa el caos del Partit Popular amb el
posicionament sobre una qüestió que hauria de ser clara: les
decisions de la Sra. Maria Salom van en contra de la ciutadania
d’aquestes Illes, li recomanaria que es dedicàs a què hi hagués
forces de seguretat per a la protecció dels nostres ciutadans,
que es dedicàs a la defensa del règim especial, que es dedicàs
a la necessitat d’un millor pressupost general de l’Estat.

I del Partit Popular de les Illes Balears què hem de dir?
Segueixen amb la incoherència, varen haver de sortir de la Sala

perquè no sabien què votar amb la Llei de símbols, veig que el
Sr. Company encara no s’ha aclarit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 4397/18, presentada per
l’Hble. Di putada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, rel ati va a noves figures
impositives.

Quinzena pregunta, RGE núm. 4397/18, relativa a noves
figures impositives, que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, e ls
ciutadans de Balears ja saben que vostè, amb 1.350 milions
d’euros més, 144 milions de superàvit i 200 milions
d’inversions que té aturades, perquè no sap que n’ha de fer, no
vol baixar els imposts.

Ja saben que vostè ha dit no a una reducció de l’impost de
successions, que suposa la seva eliminació; ja saben que vostè
ha dit no a una reducció d’aquest impost en el 90% quan és
entre nebots o entre germans o entre persones que no tenen
parentiu; ja saben que vostè ha dit no a una deducció del
lloguer de l’habitatge, que suposaria que una persona, amb una
renda de 25.000 euros, que paga 800 euros de lloguer, se’n
pogués desgravar 600, quan ara no se’n pot desgravar cap. Tot
això ja ho saben.

Però jo avui vull ser molt clara, li demanaria que, d’una
vegada per totes, vostè s’aclareixi amb vostè mateixa i també
sigui clara: fa comptes posar nous imposts d’aquí a finals de
legislatura?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra.
Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, no tenim prevista cap
nova figura impositiva durant aquesta legislatura, ho puc tornar
explicar. Veig que vostès estan estancats, veig que el Sr.
Company segueix descansant cada dimarts i vostè segueix
demanant el mateix, política impositiva d’aquest govern, ja li
he explicada moltes vegades.
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Vàrem fer uns reequilibris de política fiscal que només han
afectat el 3% de la població, que són els que més tenen i els
que més tenen més paguen.

I què diu aquest Govern? Diu sí a fer més escoles, sí a fer
més residències, sí a fer més centres de salut, sí a millorar els
hospitals, sí a millors serveis públics, i per això necessitam
ingressos, Sra. Prohens, que s’han de pagar de forma equitativa
i redistributiva dins la nostra comunitat autònoma.

El problema és que el Partit Popular diu no al millor
finançament de les Illes Balears i, per tant, diu no als millors
serveis públics per als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra.
Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, o vostè
engana els ciutadans, cosa que ja comença a ser habitual cada
setmana, o no s’assabenta del que passa al seu govern. Futura
llei de residus, dos nous imposts: nou impost al vessament i
nou impost a la incineració, imposts que suposen uns 30 euros
per cada família del es Illes Balears, que són ja en aquests
moments de les que paguen més d’Espanya.

I el problema no és només que vostè sí pretengui crear
nous imposts, el problema és què fa comptes fer amb aquests
doblers? Serà com a una ecotaxa 2, que a dia d’avui encara no
ha executat projectes, no hi ha transparència per enlloc i no es
gasten els doblers amb el que s’haurien de gastar? De moment,
el que sabem nosaltres és el que posa la seva llei, part
d’aquests imposts aniran per sufragar un nou ens públic,
l’Agència Balear de Residus, marca PSOE.

Això sumat a què la seva nul·la política en infraestructures
i transports l’han duta que a tres anys de legislatura han de
vendre alguna cosa, i fan dues coses: copien el que els va
deixar el Partit Popular i, sorpresa, diuen també que aplicaran
nous recàrrecs a imposts que ja existeixen. Més imposts, Sra.
Armengol, i això ho diu el seu govern.

I no em vengui ara que el Partit Popular va pujar imposts,
és cert que la passada legislatura vàrem haver de pujar imposts,
durant la pitjor crisi econòmica...

(Remor de veus)

..., i vàrem pujar imposts per la comunitat en fallida que ens va
deixar vostè i el seu partit. I vàrem pujar imposts per pagar els
1.600 milions d’euros a proveïdors que vostè i el seu partit va
deixar a deure, per això vàrem pujar imposts.

Amb 1.350 milions d’euros més, pujar imposts no és
responsabilitat ni és gestió, és incapacitat i és ideologia i una
legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, el seu temps ha finalitzat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Sra. Presidenta, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, aquest govern ha fet
el que ha fet en política fiscal i és una política fiscal
redistributiva i equitativa i hem creat un únic impost nou, que
és l’impost de turisme sostenible que paguen els turistes, quin
problema té? No carregam sobre l’esquena dels ciutadans
d’aquestes Illes, carregam sobre l’esquena dels turistes, que
ajuden, solidàriament, a poder fer inversions en aquesta
comunitat autònoma, absolutament necessàries.

I en el pressupost del 2018, li he de recordar que hem tirat
endavant totes les deduccions fiscals que vostès varen
eliminar a la passada legislatura. I em permetrà que li digui,
Sra. Prohens, però és que és una mica sorprenent la seva
actitud, vostès, quan són a l’oposició diuen que baixaran els
imposts, quan governen els pugen tots, i a qui els pugen?

(Alguns aplaudiments)

A qui els pugen? A la classe mitjana i treballadora d’aquest
país. I a qui els perdonen? Als defraudadors. No recordarem
l’amnistia fiscal del Sr. Montoro? O li he de recordar qui va
fer la pujada...

(Remor de veus)

... de l’IVA turística, qui va fer la pujada de l’IRPF? Li he de
recordar ara dues que diu: la passada legislatura era perquè
estàvem en crisi. Bé, el Sr. Montoro acaba de presentar dos
nous imposts: la taxa Google, que no sabem com s’aplicarà ni
què farà amb els doblers, i una altra taxa a empreses, i això ho
ha presentat a nivell europeu, què pensa el Partit Popular de
les Illes Balears d’aquests nous imposts que pensa fer el Partit
Popular a nivell estatal?

I què pensa el Partit Popular del cèntim sanitari que va
implantar i que ara es vol quedar el que es recapta a les Illes
Balears a nivell estatal? Què pensa el Partit Popular de les
Illes Balears?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I què pensa, si és que pensa alguna cosa, el Partit Popular
de les Illes Balears amb la defensa d’un millor pressupost
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general de l’Estat, d’un sistema de finançament autonòmic que
faci justícia a les Illes Balears i d’un fons d’insularitat
necessari en el règim especial i fiscal?

Sra. Prohens, s’aclareixin i, d’una vegada per totes, deixin
de fer demagògia i defensin aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 3847/18, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat
mediambiental.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 3847/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat
mediambiental.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Conseller, desde Ciudadanos le hacemos hoy esta
interpelación para introducir en el debate parlamentario un
enfoque de sostenibilidad medioambiental, que está quedando
aparcado por este govern y que, sin embargo, afecta al día a
día, y de manera importante, al deterioro de nuestros
ecosistemas.

Mire, muchas veces en este parlamento hemos hablado de
retos importantes como tenemos, que es la ley de residuos,
que es la economía circular, pero fíjese qué paradoja que,
mientras tanto y a la vez, su conselleria se está olvidando de
gestionar y dar solución a los no menos importantes retos del
día a día; son problemas conocidos, recurrentes año a año, que
son problemas de impacto directo que deterioran nuestros
ecosistemas y que usted, conseller, a nuestro entender,
inexplicablemente, se pone de perfil.

Y mire, le voy a citar la actitud de su conselleria frente a
problemas medioambientales importantes que han ido
aconteciendo estos años y, como verá, se repiten si no tienen
respuesta. Mire, y son titulares que han ido saliendo y han
estado informando de estos problemas.

Un titular: “Indignación en Sóller al quedar la playa
cubierta por el desbroce realizado por el Govern en el torrente
de Fornalutx”, el ayuntamiento expresa su malestar porque en
reiteradas ocasiones advertimos a la Conselleria de Medio
Ambiente de que el desbrozado del torrente  de Fornalutx
llegaría a la playa, y para que esto se evitara eliminara los
residuos. Al final la conselleria no hizo caso y las playas d’En

Repic i Mónaco están totalmente cubiertas por restos
vegetales, un estado lamentable.

Y conseller, ¿qué hizo usted entonces ante un desastre
anunciado, por no haber actuado antes? ¿Asumió su
responsabilidad? No, usted se puso de perfil, porque, según
usted, los restos, al estar ya en la playa, ya es competencia del
ayuntamiento. Y los días pasaban, y la playa en un estado
lamentable.

Consecuentemente, vino el segundo titular, conseller:
“Sóller rechaza pagar la retirada urgente de las cañas de la
playa”. El ayuntamiento cree que lo debe hacer el Govern y el
Govern por el ayuntamiento y el ayuntamiento por el Govern,
las playas siguen cubiertas de basura, playas llenas de basura
por un conflicto de competencias. Y lo grave del caso,
conseller, es que lo mismo ocurrió en el Puerto de Sóller, y
al final siempre los municipios son los que se hacen cargo de
todo este desastre.

Otro titular, conseller: “Muro exige al Govern la limpieza
de la basura de sus playas”, ha exigido a la Conselleria de
Medio Ambiente una actuación inmediata para la limpieza de
la basura depositada sobre la arena procedente de los torrentes
que no se han limpiado, plásticos, envases, latas, maderas,
restos vegetales e  incluso animales muertos. Y el Govern
dice: es competencia del ayuntamiento, está en su playa. De
nuevo, conseller, otro problema de competencias, nuestras
playas llenas de basura, y no le voy a traer aquí muchos más
titulares de estos años procedentes de las basuras de los
torrentes y de las depuradoras. Playas llenas de basura durante
semanas por un conflicto de competencias.

Otro titular, sobre una situación kafkiana, que usted
recordará muy bien y que, además, desde Ciudadanos, le
hicimos preguntas sobre el mismo, mayo de 2017: “Escorca
no limpiará las basuras acumuladas en el torrent de Pareis
porque afirma que es competencia del Govern”. Cinco meses
más tarde, cinco meses, conseller, agosto de 2017: “Un
informe del Govern indica que es el consistorio quien debe
limpiar el torrente de Pareis”. Semanas después, el
consistorio responde: “La limpieza es competencia del
Govern y lo denunciaremos ante los tribunales”. Conseller, las
instituciones denunciándose ante los tribunales, incapaces de
llegar a acuerdos y coordinar esfuerzos.

Esto no puede seguir así, basuras permaneciendo durante
meses por conflictos de competencias en un paraje natural,
patrimonio de la humanidad.

Otro titular, conseller: “Los lodos de la depuradora
enfrentan al consell, al Ayuntamiento de Santa Eulalia y al
Govern”. Mire, conseller, parece ser que en Santa Eulalia hay
unos lodos que son huérfanos de gestores. Al final, como
siempre, es el ayuntamiento el que se hace responsable y,
como no, reclama el pago. El Govern, usted, dice que ha de
pagar el consell y el consell dice que ha de pagar el Govern. Al
final, tenemos unos lodos huérfanos de gestor, otra vez
poniéndose este conseller de perfil.
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Mire, conseller, lodos huérfanos de gestores durante
meses, playas llenas de basuras procedentes de las
depuradoras y de los torrentes durante semanas, un patrimonio
de la humanidad degradándose durante meses, meses de
degradación medioambiental por un conflicto de
competencias que es inadmisible.

Por eso, nosotros le preguntamos conseller, y nos gustaría
que nos respondiera: a la vista de todos hechos que le acabo de
relatar, ¿cree usted que las competencias sobre el medio
ambiente están claras? ¿Cree usted que estas situaciones de
impacto ambiental, que no se resuelven debido a conflictos
competenciales, merecen la pena analizarse y llegar a
protocolos de consenso y actuación? ¿Está usted trabajando
sobre ello? ¿Está la conselleria haciendo algo? Conseller,
¿cree usted que se pueden cambiar las cosas?

Y nos interesaría saber, finalmente, cómo se ha resuelto
cada uno de estos casos, ¿se ha resuelto el caso de los lodos
de Santa Eulalia? ¿Se ha resuelto el pago de la retirada de
desbrozado en Sóller?

Conseller, aparte de todos estos temas de conflictos de
competencias, que usted siempre se pone de perfil, también
hay otro tema que nos preocupa, y también preocupa mucho a
los ciudadanos, y que es necesario tratar hoy, que es el canon
de saneamiento. Mire, es un tema que, desde Ciudadanos, le
hemos estado insistiendo en toda esta legislatura y somos
conscientes, pero, fíjese, conseller, que la actividad humana
en el uso del recurso agua tiene como consecuencia su
transformación en agua residual y en lodos. Si queremos que
el uso del recurso agua sea sostenible, hemos de ser capaces
de retornar al medio ese agua en las mejores condiciones
ecológicas, y para ello, conseller, tenemos un impuesto
finalista que es el canon de saneamiento, que, en principio, ha
de ser destinado únicamente a políticas hidráulicas, porque así
lo dice el texto refundido de la Ley del canon de saneamiento.

Mire, cada año se recauda en el canon 87 millones de
euros, usted en estos 3 años ha tenido en sus manos la gestión
de 261 millones de euros, conseller, 261 millones de euros,
y es extraño que con esta recaudación tengamos las
depuradoras como las tenemos, sinceramente. Conseller,
¿podría usted aquí, en este pleno, certificar que todo lo
recaudado se ha invertido en saneamiento y ciclo del agua?
¿Podría usted certificar que la Sra. Cladera le envía a su
presupuesto todo lo recaudado con el canon de saneamiento?

De hecho hace dos años se aprobó una propuesta de
resolución de Ciudadanos para que esto fuera así, pero no ha
habido manera de encontrar la partida transferida. Ya le
advierto que desde Ciudadanos ya le hicimos esta pregunta a
la Sra. Cladera y tenemos la respuesta, pero nos gustaría
contrastarla con la suya.

Por otra parte, conseller, ¿considera usted que hay
transparencia con respecto a las inversiones realizadas con lo
recaudado, con los 87 millones de euros cada año? ¿Cree
usted que los ciudadanos pueden acceder de manera fácil a esa
información? ¿Existe esa información, conseller, accesible

para los ciudadanos, para saber las diferentes inversiones que
se realizan con los 87 millones recaudados?

Por otra parte, voy a por otro tema importante y que parece
que este Govern y usted mismo, como máximo responsable de
la Conselleria de Medio Ambiente, parece que se ha puesto de
perfil y han suspendido su gestión, y me estoy refiriendo a la
Serra de Tramuntana y a su continua degradación por la falta de
gestión durante estos tres años. La Serra de Tramuntana se
está degradando, conseller, y el ICOMOS lo ha dicho con la
boca abierta, el ICOMOS suspende la gestión de la Serra, y se
lo ha dicho directamente con una carta a la presidenta, a la Sra.
Armengol. La Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial
de la UNESCO ha recibido el primer toque de atención, por el
abandono de las tierras, por la falta de un plan de gestión
efectivo y por la saturación de visitantes. Y usted sabe que los
informes negativos del ICOMOS pueden conducir a la
UNESCO a retirar la categoría de Patrimonio Mundial de la
Serra.

Mire, la presidenta de ICOMOS en España afirma que es
preocupante el nivel de abandono del espacio agrícola de la
Serra, es donde hace más hincapié el ICOMOS: “Hace falta
incentivar la recuperación agrícola para hacer de la Serra de
Tramuntana un entorno sostenible y que no se abandone.” Por
lo  tanto, se ha de recuperar la actividad agraria para la
protección de su paisaje. Y usted es responsable, conseller, se
ha de promocionar la protección de los productos, como dice
el ICOMOS, a través de subvenciones, iniciando una política
fiscal, una normativa que facilite la actividad agraria, o  su
comercialización. Y usted es responsable de esto conseller.
Conseller, el ICOMOS le está dejando claro que esto no se ha
hecho y es lo que se tiene que hacer.

Mire, también tenemos en la Serra de Tramuntana un
patrimonio mundial enorme, debido a que es una categoría de
paisaje cultural. Y esto significa que tenemos marges, paredes
secas, conducciones de agua, una arquitectura de piedras
excepcional, que usted también es responsable de salvaguardar
conseller, usted también es responsable. ¿Qué va a hacer la
Conselleria de Medio Ambiente, va a plantear alguna
estrategia de conservación, va a plantear una estrategia de
conservación, va a plantear alguna estrategia de gestión
sostenible dentro de su participación en el consorcio, o como
paraje natural? Conseller, usted también es responsable, ¿qué
aportación económica piensa realizar al consorcio, al Govern,
a la vista de lo hecho hasta ahora? ¿Va a hacer alguna
aportación más al consorcio?

Mire, conseller, espero que se haya apuntado todas estas
preguntas, es un día a día y usted siempre se pone de perfil,
creo que el día a día es importantísimo para una sostenibilidad
del medio ambiente. Y bueno, espero que responda a las
preguntas, puesto que sinceramente lo que nosotros queremos
es mejorar todo aquello que no funciona. 

Muchas gracias.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el Sr. Conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Sr. Vidal.

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

Gràcies, Sra. Olga Ballester. He de reconèixer que la seva
interpel·lació m’havia sorprès pel títol, sostenibilitat
ambiental, la seva amplitud, perquè a més l’acció de
sostenibilitat ambiental és duta des de la meva conselleria,
però és un eix transversal a tot el Govern, des de Territori, des
de Turisme, des d’Indústria, tots fem política transversal de
sostenibilitat. Però, és clar, havia oblidat la seva dèria pels
titulars de premsa, un resum. Per tant, el més senzill  per a
aquesta interpel·lació hauria estat demanar al meu equip del
gabinet de comunicació un resum de titulars dels darrers
mesos i així ho haguéssim tengut. Hem de gestionar la
sostenibilitat ambiental, és el que vostè m’ha demanat i per
això li aniré contestant damunt aquests temes.

Sostenibilitat ambiental vol dir que l’aigua és un bé escàs,
que hem de fer feina amb aquesta aigua. Hem de protegir el
nostre entorn, perquè la Mediterrània és un lloc amb
moltíssima biodiversitat, reconegut a nivell internacional, que
l’educació ambiental és l’eix de canvi social que necessitam
per tirar endavant aquestes polítiques ambientals. Que
l’agricultura és un eix clau per a la sostenibilitat, perquè ens
du productes de qualitat, de proximitat i ens generen un
benestar i una mirada cap a la mar, de la qual vostè no ha dit
res. Però el titular, el resum de la seva intervenció és que
Ciutadans necessita un curs immediat de l’Estatut
d’Autonomia, del repartiment de les competències, del que
toca als ajuntaments, als consells i al Govern. M’oferesc des
de la meva humil posició a fer-li quan vulgui un curs d’aquesta
formació i crec que hauria de ser bàsic a aquestes alçades de
legislatura que un diputat sàpiga què correspon a cada
administració. No és posar-se de perfil defensar els ciutadans;
no és posar-se de perfil respectar la competència de cada
ajuntament, de cada consell; no és posar-se de perfil parlar
amb ells i estar al seu costat, i evidentment amb desavinences
quan les coses no pertoquen, o quan no consideram que ho fan
correctament. 

Els fems, des de la Conselleria de Medi Ambient fem nets
torrents, fer nets torrents significa llevar la vegetació. Els
residus sòlids urbans són competència dels ajuntaments, tot i
això col·laboram amb ells amb l’impost de turisme sostenible,
amb la neteja de platges, a través d’altres mesures, consorcis
de la Serra Tramuntana, amb doblers per a aquells llocs més
singulars que tenen més pressió, amb una subvenció de forma
coordinada, assumint coses que no són competència nostra
per donar un suport. Però vostès haurien de saber a l’alçada de
dia d’avui, què correspon a cada administració.

Planificam el futur amb el Pla hidrològic, vostè s’ha cansat
de dir quines infraestructures eren necessàries, parlava de les
depuracions. Per això hi ha hagut un pla que esperam a final
d’any s’aprovi a nivell estatal. (...) la sequera, amb mesures de

gestió valentes. No ha parlat vostè quan parlava de
sostenibilitat de la sobreexplotació dels nostres aqüífers, que
hem pres tot tipus de mesures per evitar-ho. I estam gestionant
des de l’inici totes les nostres dessaladores, posant a punt tota
aquesta política hidràulica, per poder garantir l’accés a l’aigua.
Això són polítiques, fets, no és posar-se de perfil afrontar la
sequera, les inundacions i tots els reptes que s’han plantejat en
aquesta conselleria. I amb polítiques valentes per recuperar
aquests aqüífers.

Evidentment hem parlat de sanejament, amb
infraestructures de present, obres com Cala Tarida, l’emissari,
l’emissari de Talamanca, Binissalem, Ferreries, multitud
d’inversions de depuració de les noves que hem fet,
planificades, amb previsió, fent nous projectes de futur, més
de 230 milions d’euros en infraestructures per a la dessalació
i més de 60 milions d’euros en noves infraestructures de
depuració. Però el més important, el nou contracte de
manteniment per a les nostres depuradores, més de 72,3
milions d’euros perquè la qualitat de les nostres aigües
depurades sigui molt millor. I d’això vostè cap tipus de
referència.

Evidentment que el cànon més que mai s’executa, perquè
abans sols es dedicava a pagar deute. Ara evidentment també
fem inversions en manteniment, amb un canvi de concepte. És
molt guapo presentar noves depuradores, però evidentment
que s’han de mantenir, s’han de gestionar i en això hi centram
els nostres esforços, tancant tot el cicle de l’aigua, aprofitant
l’aigua per als nostres pagesos, que permeten regar més de
3.600 hectàrees.

I si parlam de torrents, amb un contracte com mai de neteja
de torrents, de vegetació Sra. Ballester, el que correspon.
Hem de garantir que davant el canvi climàtic, davant aquests
episodis més (...), que estiguem preparats per fer-hi front.
Perquè hi seran aquests episodis i quan a Sóller hi va haver un
episodi que van arribar les canyes al torrent, les canyes de la
neteja s’havien retirat prèviament, eren canyes que varen venir,
com és normal a un torrent quan du aigua rossega vegetació.
Això és un principi bàsic, quan està a la platja li toca al
concessionari d’aquella platja que té un lucre, que té una
ocupació, finançar les seves despeses. Això s’ha d’explicar, no
passa res, s’ha d’explicar i s’ha de tenir consciència del que és.

Però vostè no m’ha parlat tampoc de biodiversitat, és a dir,
tenint en compte que la mediterrània és, com deia, un hot spot
de biodiversitat, comparable a qualsevol selva amazònica o a
qualsevol altre indret i, per això, hem generat espais naturals
nous, com es Trenc Salobrar de Campos, que vostè, parlant de
sostenibilitat, ni ha anomenat, ni Xarxa Natura 2000 ni el
plantejament d’ampliació de Cabrera, s’Albufera o el Parc de
Llevant. O tota la planificació que hem fet en projectes com
el PRUG des Grau, el PORN de s’Albufera de Mallorca, el
PORN de Mondragó, el PORN d’Es Trenc o tota la
planificació sobre Xarxa Natura o l’ampliació de protecció de
les ZEPA en 12.000 hectàrees, lluita contra les invasores,
manteniment de la flora amenaçada, prevenció d’incendis,
lluita contra les plagues, recuperació de sistemes dunars,
hàbitats degradats, Observatori de l’ús públic de la Serra de
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Tramuntana per saber, com vostè deia, què fem a la Serra de
Tramuntana, és un observatori per saber on són les pressions. 

I des del punt agrari li puc dir tot un conjunt d’ajudes a les
quals donam suport: 9 milions en marges, (...) de marges per
evitar l’erosió, el 28% va a la Serra de Tramuntana, amb 495
beneficiaris; de la PAC, dels 27,5 milions que arriben a les
Illes Balears 3 milions van a la Serra de Tramuntana, a uns 827
beneficiaris.

Amb l’ajuda de patrimoni natural i cultural de l’impost de
turisme sostenible, una ajuda nova creada per aquest govern,
ha arribat a 33 beneficiaris de la Serra de Tramuntana.

Amb l’ajuda d’indemnització compensatòria pel fet de ser
Serra de Tramuntana uns cultius més arriscats hem passat de
l’anterior legislatura d’1,5 milions d’ajudes a 8 milions
d’ajudes a aquestes zones amb dificultat per al cultiu.

A més a més, el manteniment del nostre paisatge agrari
amb ajudes de l’impost de turisme sostenible, 1,5 milions
pagats aquesta setmana passada.

Amb el PDR també 2,5 milions d’euros en neteja de
boscos, incorporació de joves, modernització d’explotacions,
activitats no agràries.

Per tant, no digui que no fem feina a la Serra de
Tramuntana, tot això sols des del FOGAIBA, sols des de la
Conselleria d’Agricultura i, evidentment, s’hi ha de sumar tota
l’acció des del paratge natural de la Serra, amb una normativa,
amb un PORN que fem complir i ajudam la gent a viure.
Recuperar els hàbitats, l’observatori i tot un espai d’us públic
regulat, per això fem la XALEN, Xarxa d’àrees de lleure a la
natura, per posar ordre on fins ara no se n’ha posat. I sobretot,
hem recuperat el patrimoni humà que s’havia perdut per
gestionar aquest espai, més de 40 persones de l’IBANAT que
foren acomiadades l’anterior legislatura.

Pensava també que em parlaria de l’educació, de l’educació
ambiental com a un eix de canvi, no n’ha fet cap menció quan
parlam de sostenibilitat. Però bé, ens ha parlat de la Llei de
residus, i esper tenir-la al costat quan debatem aquesta llei,
una llei que farà una major qualitat per al nostre medi ambient,
una protecció de la salut humana, promoure l’economia
circular, però ja fem coses per a aquest tema. 

Evidentment, una convocatòria que arribarà a més de 49
ajuntaments de Mallorca, amb 1,5 milions d’euros per fer
instal·lacions per gestionar residus. Aquest més han participat 
més de 2.300 persones amb Let’s Clean Up Europe!, un
programa de voluntariat de neteja de zones sensibles amb una
campanya de sensibilització com feia anys que no s’havia fet
de “Separar ens uneix”. Per tant, fem la llei, però ja l’aplicam
a dia d’avui. A més a més, també, fomentar l’economia
circular incorporant a l’eix social les polítiques de residus. 

L’educació ambiental es fa amb aliances, i això ho hem fet
evidentment no sols ajudant a entitats, a més de 18 entitats
l’any passat que ens ajuden a fer projectes d’educació  i de

sensibilització, als centres educatius donant premis,
participam amb Ecocentres a 149 centres educatius generant
aquest canvi de tendència, aquesta informació.

Incorporam vigilància, incorporam mitjans als nostres
espais per tenir-ne més qualitat. Però també hem d’incidir en
la sostenibilitat en el sector privat, en les empreses, amb el
dispositiu del sistema EMAS, 92 empreses estan acreditades
sota aquest paraigües. Per tant, fomentam la sostenibilitat no
sols des de l’administració sinó també des del nostre sector
privat.

Seguim avançant, com deia, que l’agricultura és i ha de ser
molt important en la sostenibilitat ambiental, per què? Perquè
ens genera uns productes de qualitat, de proximitat. No pot dir
vostè, pujar a la trona, i dir que no fem promoció econòmica
dels nostres productes; cada any, li posaré un exemple, aquest
dies es fa el Wine Days, promoció del vi, producte de la DO
de Binissalem amb més de 20.000 euros patrocinats per
aquesta conselleria. Cada any, aquesta legislatura, s’han
invertit quasi 1 milió d’euros en promoció de denominacions
d’origen i productes de qualitat.

Estam al costat del sector agrari, de l’agroindústria per
generar llocs d’ocupació, l’11,5% menys d’atur el mes passat
respecte de l’any anterior. Per tant, fomentant l’agricultura,
generam llocs de treball i generam productes de qualitat.

Amb el Pla de desenvolupament rural s’han fet ja més de
220 quilòmetres de marges, molts a la Serra de Tramuntana,
amb una inversió estimada de 19 milions d’euros. Ajudes a la
plantació, s’han tret l’any passat més d’1 milió d’euros i
aquesta setmana sortirà publicada una ajuda també d’1 milió
d’euros. Ajudes també a les varietats locals, a conservar aquest
patrimoni de biodiversitat agrària.

Acabaré, dels boscs, dels camps també a la mar, vostè no
n’ha fet menció, el Decret de posidònia; els convenis per a la
vigilància i contractes d’informació; pesca sostenible...
evidentment, s’ha deixat molts de temes en el tinter, però el
més important: hem dit no a les prospeccions, hem defensat
un no clar que vostès, desgraciadament, no em varen
acompanyar. I per això tenim ara mateix damunt la taula el
projecte MEDSALT, que esper que ens ajudin a paralitzar.

I hem canviat un marc per evitar els impactes, com bé
vostè deia hem de preveure els impactes i per això ara hi ha la
Llei d’avaluació d’impacte ambiental que s’ha adaptada tenint
en compte la capacitat de càrrega de l’impacte paisatgístic.
Esper que s’aprovi en breu en aquest parlament.

Sra. Ballester, les Illes Balears seran sostenibles o no
seran i s’equivoca quan pensa que sols és política d’aquesta
conselleria la que ha de fer la sostenibilitat ambiental, és feina
de tot aquest govern, des de Territori, Turisme, Indústria,
Economia... tots fem feina per la sostenibilitat ambiental. El
titular ha estat de la seva intervenció que no coneix el traspàs
de competències, que s’ha basat en titulars, però si vol
preguntes en concret no esperi una interpel·lació, estic
sempre a la seva disposició. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula per rèplica del grup
autor de la interpel·lació  la Sra. Ballester, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Mire, conseller, no hay nada peor para
una comunidad autónoma que no ver los problemas que tiene
la comunidad autónoma. Usted es un conseller de despacho,
usted es un conseller de poner líneas, usted es un conseller de
hacer planes que luego no cumple y usted es un conseller que
niega continuamente la realidad.

Mire, tenemos muchísimos problemas medioambientales
debido a que usted no limpia los torrentes y debido a que usted
no invierte en las depuradoras, y esos problemas no solamente
afectan muy gravemente al medio ambiente sino que esos
problemas acaban afectando a las playas, unos ecosistemas
que ya son muy frágiles, y las playas, es cierto, son
competencia del ayuntamiento, pero tienen toda la razón los
alcaldes cuando le dicen a usted que esas basuras proceden de
los torrentes y que esas basuras proceden de los aliviaderos de
las depuradoras que usted no está corrigiendo, que usted no
está invirtiendo.

Usted tiene que ver la realidad, usted tiene que ver que si
una playa está contaminada de dónde proceden esas basuras, y
si un ayuntamiento le dice que procede de torrentes o
proceden de depuradora, usted al menos, al menos, lo mínimo
que tiene que hacer es reunirse con ese ayuntamiento y ver
cómo se pueden coordinar para afrontar el pago de esa
limpieza o para hacer la limpieza. Lo que no se puede hacer es
que cada año pase lo mismo, cada año y cada año el
ayuntamiento le dice lo mismo, y usted se pone de perfil,
usted dice: no, no, yo sé mucho de las competencias, yo las
tengo muy claras. Pero parece que el ayuntamiento no las
tiene nada claras, parece que son los ayuntamientos que no las
tienen claras. Pues entonces, pónganse de acuerdo, pónganse
de acuerdo. 

No se puede negar la realidad, no se pueden negar los
problemas, pregúnteselo  a los municipios que tienen playa,
que continuamente están llegando los residuos de los
torrentes y los residuos de las depuradoras, pregúntele a sus
alcaldes, es importantísimo esto, y usted lo niega una y otra
vez, una y otra vez. 

Mire, no me ha contestado usted si efectivamente va a
hacer algo, se va a reunir con los alcaldes, piensa pues tomar
estos problemas, afrontarlos. No me ha dicho usted nada.
Luego fijese, cuando pasan estas cosas, pues mire, por
ejemplo, cuando pasó el conflicto de las basuras del Torrent
de Pareis, hoy, hoy, en TripAdvisor los últimos comentarios
que hay sobre el torrente son dos, los últimos, pueden ustedes
verlo, pone: “Después de un largo camino se llega a la famosa
-está traducido- Torrent de Pareis; parking de pago, unos 6

euros por dos horas -pone una admiración-, y sobre todo
basura, latas, pañales para niños..., un acabado de lo más
repugnante, y encima con tarifa de aparcamiento”. Esto es un
turista francés. Y el penúltimo, el penúltimo comentario de
TripAdvisor pone: “No hay nada que hacer, excepto la basura,
en una brecha entre dos acantilados”. Esto es vergonzoso, esta
es en lo que desembocó su dejadez, conseller.

Mire, y con Sóller habrá pasado lo mismo, y con Muro.
Los municipios se hunden debido a su dejadez, conseller.
Todo lo que se hace a nivel de hotel, a nivel de mantener los
entornos limpios, su dejadez lo hunde, conseller.

Pero mire, además también me gustaría comentarle que
toda esta dejadez que hay en cuanto a la depuración se debe a
que usted no recibe el canon de saneamiento, lo acaba de
decir, y esto no puede ser. Son 87 millones de euros al año
que están pagando los ciudadanos, y lo pagan con un canon
finalista; los ciudadanos piensan que ese dinero se va a ir
únicamente a saneamiento, y usted acaba de decir que no,
efectivamente, como la Sra. Cladera. Miren, el canon de
saneamiento tiene que ser finalista, tenemos muchísimas
depuradoras y muchísimas infraestructuras hidráulicas en las
que no se está invirtiendo por falta de dinero, pero el dinero
lo tenemos pero se usa para otras cosas. Y usted no me ha
dicho nada de si encuentra que el canon de saneamiento es
transparente; ¿es transparente, conseller, el canon de
saneamiento? ¿Tiene un portal de transparencia el canon de
saneamiento? ¿Podemos saber en qué se gastan los dineros del
canon de saneamiento? Tampoco me lo ha dicho. ¿Es
transparente?

Y en cuanto a la Sierra de Tramuntana, conseller, mire, (...)
se recuerda que la agricultura y la venta de sus productos es lo
que mantiene el paisaje. El payés tiene que sacar un beneficio
para seguir cuidando el paisaje que todos disfrutamos. Y mire,
el 95% de la sierra es propiedad privada y los propietarios son
muy importantes porque la cuidan, la trabajan y la mantienen,
y hay que poner en valor la labor de los propietarios. ¿No cree
usted que sería interesante reunirse con ellos para saber de sus
dificultades y a partir de ahí elaborar un futuro plan de gestión
anual de la Serra que recoja sus necesidades? ¿No cree usted
que se debería invertir más en todo lo que acontece en
agricultura?, y además los propietarios lo están diciendo;
ahora viene una ley de caminos. 

Conseller, ¿me podría volver a responder a las preguntas,
por favor? ¿Va usted a hacer algo con esta... con estas
incompatibilidades, esta necesidad de saber las competencias
de cada administración? ¿Se van a coordinar? ¿Van a ser
transparentes en el canon de saneamiento? ¿Va a hacer una
política apostando por la agricultura de la Serra?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Contrarèplica del Govern,
conseller, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Ballester, crec que avui he incorporat una nova
referència a la bibliografia de referència a nivell mundial
sobre sostenibilitat ambiental. He de reconèixer que el
TripAdvisor no és el meu llibre de referència, no és cap cita
que sol fer jo habitual, i tan de despatx sóc que ahir mateix era
al Parc de Llevant al matí; l’horabaixa era, tot l’horabaixa, amb
els vinaters de la DO de Binissalem, i el vespre era amb les
ADS d’oví i boví per parlar de com podíem fer la marca del
nostre producte de les Illes Balears de forma diferent. 

Aquest conseller viu a la Serra, trepitja la Serra i la coneix
de dalt a baix, per tant aquest intent de dir que evidentment per
la meva formació pugui ser de despatx, li he de dir que és d’un
nivell que no entraré a qualificar, però bé, de despatx sí, de
feina, de planificació, sí, i també de bota, de caminar, de
trepitjar, de veure els problemes i de parlar amb moltíssima
gent. Cada dia el conseller té les portes obertes del seu
despatx, literalment; hi entren els treballadors i hi entren tots
els ajuntaments, siguin del color que siguin, que li puc dir que
moltes legislatures no m’ha passat, quan he estat regidor no se
m’ha rebut pels llocs; en canvi aquest conseller rep tothom,
gent amb conflicte i gent sense conflicte, i arriba a acords
com el de Fornalutx; ha reconegut l’ajuntament que és
competència seva, perfecte; hi ha un problema, d’acord,
ajudem-lo, sí; quin és el mecanisme?, el consell és el que dóna
ajudes a l’ajuntament, idò ajudem el consell que dóna ajudes
a l’ajuntament, amb unes regles del joc que estan marcades,
amb uns acords. Així es fa, no a cop de titular, a cop d’un
problema que tiram doblers, s’arregla i punt; no, fent coses
estructurals, que quedin.

L’agricultura a la Serra de Tramuntana crec que potser no
m’ha entès. Li he dit totes les ajudes del Pla de
desenvolupament rural que afecten la Serra de Tramuntana; li
he dit les ajudes compensadores que ajuden la Serra de
Tramuntana; les noves línies que hem fet de paisatge, les noves
línies que hem fet d’ajudes a la diversificació, però vostè crec
que no ha escoltat, venia amb el manual escrit i no ha escoltat
totes les xifres que li he donat. I evidentment que fer
agricultura a la Serra de Tramuntana és un repte, però ells no
compartirien la seva afirmació: no volen ser els jardiners de
la Serra de Tramuntana, volen produir, volen fer producció
agroalimentària i tenir unes rendes de la seva feina, i gràcies
a aquesta feina i a aquestes rendes i que estiguin en el territori
nosaltres aconseguim un altre benefici que és el paisatge.

Però evidentment vostè es referia a mi quasi quasi com el
conseller de Turisme. Bel, crec que et volien llevar el lloc i es
referien a mi, perquè evidentment m’ha parlat d’aquesta
referència de TripAdvisor i de les platges. Si vol li explic les
competències a les platges. Els ajuntaments, en seguretat, en
neteja; Costes és qui dóna l’ocupació del domini públic;
Litoral, qui autoritza els vessaments. Cap d’aquests no són a la
meva conselleria; hi ha tesis doctorals sobre aquest tema, li
puc fer arribar tota la bibliografia i li puc fer arribar articles
que he revisat. Però no es preocupi, no eludim el problema i
feim feina en aquest litoral que és sensible, en aquest litoral

que ens preocupa; per això feim una recuperació d’hàbitat de
sistemes dunars, per això feim neteges amb persones en risc
d’exclusió social, per això feim protecció amb planificacions
de Xarxa Natura 2000, recuperació d’hàbitats degradats... Cada
dia invertim, i gràcies als beneficis generats pel turisme tenim
més recursos per fer-ho.

El cànon li he de reconèixer que en això sí que estam
d’acord, que el cànon durant anys no s’ha explicat quins són es
criteris, com es reparteix el cànon, fet que va fer que la ciutat
de Palma durant tota l’anterior legislatura, per un
enfrontament entre EMAYA i l’ajuntament, entre EMAYA i
conselleria, EMAYA no rebés un duro, cosa inaudita. Cada dia
rebem sol·licituds d’EMAYA de finançament de noves
infraestructures que estam acordant, més de 30 milions a la
darrera obra, que farem un col·lector que permetrà que les
aigües pluvials no vagin directament a la mar per evitar així els
vessaments de plàstics o elements que contaminen, una
inversió de 30 milions acordada entre l’Ajuntament de Palma
i aquest conseller a través del cànon de sanejament.

Però vostè ha incidit també en un tema important: el
manteniment. Hem canviat tota la concepció; fins ara la
concepció era posar una persona que encén i apaga la
depuradora, punt; f ins aquí eren les competències de la
conselleria o els doblers que pagava pel servei. Ara,
manteniment preventiu, inversions a la depuradora, pla
estratègic d’aquesta depuradora durant tots els anys que tenen
concessions, millores en l’eficiència energètica perquè
l’energia la paguen les empreses i per tant estalvien energia i
poden reinvertir-ho en aquella depuradora. Ha canviat la
concepció en millores tècniques, en feina, amb molt d’esforç,
i per tant sí que feim feina en la depuració. Però evidentment
no es fa tot d’un dia per l’altre. Hem canviat, hem fet l’obra
d’emergència de Talamanca, un gran abocament que es feia de
forma descontrolada i mal feta, que s’ha reparat; i estam
projectant multitud de projectes d’emissaris, de noves
depuradores, d’ampliacions, de millora de les estacions
existents, més de 78 milions d’euros en inversions previstes.
Crec que no m’ha escoltat. El cànon de sanejament també
serveix per a manteniment, manteniment i inversió, per a les
dues coses, i anam sumant aquests esforços. Evidentment d’un
dia per l’altre no es pot arreglar la inversió no feta durant anys
i anys en aquesta comunitat autònoma.

Aquesta legislatura ha estat la legislatura de l’aigua. Hem
invertit per afrontar la sequera. Invertim en el sanejament però
també invertim en tot tipus de polítiques ambientals, i em dol
que TripAdvisor sigui el nou referent de política ambiental.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Vidal.
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III. Moció RGE núm. 4328/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relati va a política general del
Govern en matèria de transport públic, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 4328/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1413/18.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No hi
ha res més gratificant per a una diputada que és a l’oposició
que veure com en quinze dies, des que es va fer la
interpel·lació fins a la moció, hi ha hagut importants
moviments o almanco anuncis per intentar reconduir el que ha
estat una legislatura perduda en matèria de mobilitat, perquè
els anuncis se solen fer a principi de legislatura i no al final,
sol ser així si de veres hi ha intenció de fer alguna cosa durant
la legislatura, però quan es fan al final sol ser un instrument
potenciador de la demagògia per dir alguna cosa així com:
“hemos dejado puestas las bases del futuro del..., en este
caso transporte público”.

I no és que això sigui dolent ni molt manco, però sí que ho
és quan parlam d’un dels principals problemes dels ciutadans,
agreujats aquesta legislatura pels greus embussos diaris, avui
n’hi ha hagut un de descomunal, i sí que ho és quan es tracta
d’un tema que, a més, estam... estam cansats que l’esquerra ens
diguin que quan ells governin hi haurà un autèntic transport
públic. En els  darrers vint anys de la comunitat autònoma
vostès n’hauran governat dotze i nosaltres vuit amb la qual
cosa, si no hi hagut aquest nou model que tant prediquen, no és
perquè no hagin tengut temps, han tengut molt més temps que
el Partit Popular.

Però ja dic que en quinze dies entre la interpel·lació i la
moció hem vist publicat i anunciat que el Consell de Mallorca
ha creat una comissió amb el Govern i l’Ajuntament de Palma
per als accessos a Palma; que, a més, el Consell de Mallorca
actuarà de manera urgent a la via de cintura per intentar fer
alguna cosa per pal·liar aquests embussos; que el metro
s’amplia al Parc Bit, aquesta línia en quinze dies ha passat de
ser una cosa, un anunci filtrat al Diario de Mallorca a anar al
Consell de Govern i a dir-nos que es posarà la primera pedra
abans que acabi la legislatura, sense pla director ni res. I de
sobte han sortit les presses i hem de fer via. I una altra cosa
que hem vist durant aquests quinze dies és que ha anat a
Consell de Govern l’aprovació de la despesa per a les noves
concessions de transport per carretera, que du ni més ni
manco que sis mesos de retard i que ja el fa inviable.

En definitiva, amb aquesta iniciativa parlamentària hem
aconseguit més que vostès en tota la legislatura, per la qual
cosa amb això jo ja em don per satisfeta.

El problema és que, per desgràcia, tot queda en anuncis i
el problema és que un tema que se sabia des de fa anys que
s’havia de fer aquesta legislatura com són les noves licitacions
de les concessions, idò avui dia 15 de maig encara no en
sabem res i encara no sabem què passarà dia 1 de gener del
2019.

Però anem per feina i analitzem els punts de la moció. El
primer que demanam és que s’aprovi la continuïtat en
superfície del metro al Parc Bit i a Son Espases, en superfície.
És obvi que la decisió de fer el soterrament de les vies de tren
a Palma, necessària per a la ciutat i imprescindible per a una
millora del transport ferroviari, doncs era una... una
planificació, una infraestructura que s’havia de fer i que estava
prevista. A partir d’aquí, el soterrament arriba fins a la Via de
Cintura, el famós metro, era la prolongació de la Via de
Cintura al Polígon de son Castelló perquè després va en
superfície. Això és el metro, la resta és el soterrament.

Idò si no va arribar al Parc Bit va ser perquè no hi va haver
temps, perquè evidentment ja va ser una infraestructura molt
complexa. Ara..., hi havia i hi ha demanda, hi havia en aquell
moment 3.000 persones fent feina al Parc Bit i evidentment
era un projecte que nosaltres teníem previst fer.

Ara ja s’ha anunciat que té un cost de 6 milions d’euros,
1,5 quilòmetres i que es millorarà la mobilitat de molta gent.
De fet, quan es va anunciar divendres varen dir que l’augment
dels usuaris del metro  ha pujat un 33%, 85.000 el mes de
març, i que l’any passat va pujar un 15%, que estam en
800.000 passatgers anys l’any passat, per la qual cosa enguany
es preveu un 33% més.

Han de saber que a Palma-Sa Pobla són 200.000, han de
saber que a Palma-Manacor són 500.000 i han de saber que a
Palma-Inca són 1 milió d’usuaris a l’any, amb la qual cosa el
desastre del metro no serè jo qui digui que no és un desastre,
però la veritat és que du prou gent, en du 800.000, molts més
que altres línies ferroviàries.

Però el que sí li puc dir és que aquesta línia continuació
del soterrament es va fer amb molta il·lusió, amb molta feina,
amb molts de problemes i sobretot pensant que és un transport
ràpid, ecològic i que no impacta el territori. Que és car fer la
infraestructura? És clar que sí, i si s’empra tuneladora més,
que aquí no es va utilitzar tuneladora, però aquesta és la
realitat, no el manteniment, la construcció de la
infraestructura.

Ara decideixen...

(Remor de veus)

... allargar al Parc Bit, benvingut sigui, que es posarà la primera
pedra abans de les eleccions, perfecte. Però nosaltres diem:
a Son Espases també, perquè si ja fem un quilòmetre i mig ens
quedaran tres quilòmetres més per a Son Espases. I volem que
quedi clar que aquesta infraestructura queda aprovada per
aquest parlament, i no posam terminis, diem simplement que
s’allargui fins al Parc Bit i a Son Espases, i que hi hagi un
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acord unànime, almanco en aquesta línia, perquè és un
projecte que no és massa gran, que és en superfície i que és un
pressupost assumible per a les arques autonòmiques.

Aquí no parlam de tramvies ni parlam de línies de metro
molt més ambicioses, que això sí que pot generar més
controvèrsia social i més controvèrsia entre partits, aquí
parlam d’un tram perquè ja quedi aprovat clar, sense terminis,
sense marcar terminis, perquè resoldrà o almanco
descongestionarà un poc els accessos a la capital, donarà un
bon servei a gent que ho necessita i per això ho posam, així de
senzill, perquè no hi hagi cap dubte.

Sr. Jarabo, si no va arribar a Son Espases és perquè Son
Espases no existia, perquè quan va començar a funcionar el
metro l’hospital ni existia i de fet..., no existia l’hospital, i de
fet, quan va arribar el Govern del Sr. Antich i la Sra. Armengol,
varen aturar la construcció de l’hospital, no s’havia de fer, era
la promesa electoral. Després le dolió el corazón i es va fer
l’hospital, però ho dic perquè evidentment, idò... tant de bo,
perquè imagini’s que no s’hagués fet l’hospital!

Vull continuar i avançar amb el tema de les carreteres, els
accessos a l’aeroport i a Palma són un caos, estam preocupats
i els consells, el Consell de Mallorca no està fent la seva
feina. Si el Govern té una eina a la Llei de transferències, que
és convocar una conferència sectorial de carreteres per a
precisament, idò, estirar les orelles, posar en marxa, coordinar
la urgència perquè es facin projectes, crec que s’ha de fer,
perquè la ratonera de la Via de Cintura és increïble perquè
cada dia hi ha accidents febles. I, per què hi ha tants
d’accidents? Perquè hi ha molta saturació i com més saturació
més accidents i més saturació. Aquesta és la realitat, avui hi ha
hagut un embús fins a Palmanova, des de la Via de Cintura del
cementeri, la gent no pot fugir, aquesta és la problemàtica
diària.

Li he de dir també que... el que és concretament el
transport regular per carretera, i que proposam a la moció, en
aquesta legislatura es podien fer moltes coses o poques coses,
però n’hi havia una que s’havia de fer, que eren les noves
concessions i la licitació de les noves concessions, que es fa
des de..., se sap des de fa més de deu anys i aquestes
licitacions dia 15 de maig no hi són. El pla insular que vostès
varen aprovar i publicar al setembre deia que al desembre
s’havien de licitar perquè tot es pogués fer bé. Avui no estan
ni licitades. No hi arribam. Estam preocupats. Vàrem demanar
al conseller a la interpel·lació, què ens va contestar? Silenci.

Li vàrem demanar com es pot fer una licitació, adjudicar,
si és que tot va bé, el mes d’octubre, novembre, i comprar 145
autobusos amb 40 milions d’euros d’inversió, perquè és
impossible perquè no n’hi ha en estoc, no ens va contestar. És
un tema prioritari, i ja no parlam de si les línies estaran ben
dissenyades o no, perquè això no ho sabem, això ja ho veurem
quan funcioni, però esper que estiguin més ben dissenyades
que l’Aerotib, que ha estat un rotund fracàs. I per això volem
que la moció constati el fracàs de l’Aerotib, perquè és una
realitat que aquest estiu les freqüències davallen a la meitat,
miri si és un fracàs.

I volem constatar, també perquè és una realitat, que el Pla
insular de transport regular preveia que es licitarien les
concessions el mes de desembre i que no s’ha complert, som
al mes de maig i no..., la qual cosa és constatar realitats.

També volem constatar que aquest retard tan significatiu en
aquestes licitacions generarà problemes, generarà problemes
greus i, a més, no tenim cap tipus d’informació, el sector està
desorientat, el sector està... que no compten amb ell ni se
l’informa de cap actuació en un tema que afectarà tots els
concessionaris de transport regular. Però ja dic: silenci, no
ens han dit què passarà dia 1 de gener, com es compraran, quin
pla...

En darrer terme duim un punt que és de transparència. Hi
ha un avançament del pla director que només el té  qui el
conseller vol, qui el conseller vol el té, si no, no, perquè... no
parl de la diagnosi, a mobilitatbalear.cat, Sr. Conseller surt la
diagnosi, però no surt l’avançament del pla el punt estratègic.
Ho té Terraferida, vostè ho ha donat..., ho té el Diario de
Mallorca i el darrer l’Ultima Hora, perquè jo a la
interpel·lació li vaig dir que em semblava... em semblava una
manca de respecte a aquest parlament que, a més, va aprovar
una moció d’El Pi que deia que s’aprovaria en nou mesos el
pla director, i que no... no tenguem cap notícia precisament
quan aquest parlament el va instar; però és que després a la
interpel·lació va filtrar a Ultima Hora allò de l’impost per al
transport, que es troba a l’avanç, és que no volies tassa? Idò
tassa i mitja, Sra. Cabrer. 

Això és el que em va donar, efectivament, perquè l’avanç
continuam, malgrat que li ho vaig dir, continua filtrat als
mitjans i aquí no tenim res ni en sabem res, ni veiem res
d’imposts, però bé, aquesta és la seva forma de transparència
i de participació. Això evidentment són paraules buides, tant
la transparència com la participació.

I vaig acabant, i parlaré per sobre de les esmenes que han
presentat. Li he de dir que les esmenes presentades pel Partit
Socialista i per MÉS per Mallorca, crec que són una defensa
de l’indefensable i entenc que les presenti, però entengui que
nosaltres no les acceptam.

De Podemos, ja li he contestat a Son Espases. D’allò del
tramvia, els tres aeroports, jo crec que no és el moment
d’aquesta moció, és un debat molt més profund, perquè això
sí que nosaltres volem coses més concretes amb els nostres
pressuposts que es puguin fer, com és el tren, la resta ho
deixam per a un altre debat. Però sí li acceptaríem la relativa
a la realització d’aparcaments dissuasius, que és l’esmena
4669/2018, la 4670, que és incrementar les freqüències, i si
pot ser també nocturnes, aquestes dues les acceptaríem, la
resta no.

I del Grup Mixt i MÉS per Menorca, acceptaríem la 4636,
que fa referència a la Conferència sectorial de carreteres, que
evidentment, Sra. Tur, no vaig posar Formentera, no perquè
m’hagi oblidat, perquè si hi ha una illa que estim és
Formentera i la respect molt, però no conec exactament els
embussos i com que és una illa on aquest tema pot ser delicat,
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per això no..., si vostè considera evidentment cap problema i
hi ficam Formentera. I així també acceptaria la 4535, sobre les
targetes de residents d’illes, però amb la transacció hem de
ficar Eivissa també, perquè hi ha Formentera i Menorca i el
conveni també ha d’incloure Eivissa. 

Amb la qual cosa, si així va bé, aquestes esmenes serien les
que aprovaria i la resta no les aprovaria.

Moltes gràcies

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Intervenció dels grups
parlamentaris que han presentat conjuntament les esmenes
RGE núm. 4535, 4536  i 4537/18. Començam pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Bé, Sra. Cabrer, m’adreçaré
directament a vostè perquè donat que cinc minuts és poc
temps, crec que aniré per feina. En la meva intervenció
bàsicament faré una defensa de les tres esmenes que nosaltres
havíem presentat, i que veig que vostè amb dues d’elles està
d’acord en acceptar-les, amb alguna transacció. Per tant, aniré
directament a aquesta qüestió.

La 4536, que fa referència a aquesta convocatòria urgent
de la Conferència sectorial de carreteres, li he de dir que, tot
i que li agraesc sincerament l’explicació que ha donat sobre
per què no havia inclòs Formentera, i la puc entendre fins i tot,
nosaltres, f inalment, la retirarem, i li ho explicaré: la
retirarem perquè, havent vist l’esmena que ha presentat MÉS
per Mallorca i Partit Socialista, que d’alguna manera aglutina
aquesta qüestió, i una altra que nosaltres havíem presentat
separadament, hem decidit que és adient retirar-la i, en tot cas,
si vostè volgués acceptar la votació d’aquella altra, la votaríem
a favor i si no quedarà en stand by.

En relació a la 4535, sobre la targeta resident illes, li ho
explicaré: no hem inclòs Eivissa per la mateixa raó que vostè
no havia inclòs Formentera en el punt 2 de la seva moció. No
havíem inclòs Eivissa perquè desconeixia si en el cas de l’illa
d’Eivissa sí que tenien ja pactada la manera de com posar en
marxa aquesta targeta resident illes de l’EMT. Però
evidentment jo estic encantada de posar-ho, vull dir que cap
problema. Així mateix li he de dir una cosa també i és que
assumim aquí un error en la redacció i és quan diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre amb caràcter d’urgència als consells
insulars de Formentera, Eivissa i Menorca, el conveni que ha
de permetre l’expedició de les targetes”, hauríem de dir “les
instruccions que han de fer possible la signatura dels convenis
per a l’expedició de les targetes”. 

I m’explic, hauria de ser així perquè hem esbrinat que el
conveni realment és un conveni en el qual hi forma part el
Govern amb l’Ajuntament de Palma i, en tot cas, l’Empresa
municipal de transports de Palma, però el conveni no serà
Govern-Consells, el que sí hauria de rebre cada consell insular
són unes instruccions, perquè, a veure, una cosa està clara,
aquesta és una mesura anunciada fa molts de mesos per part de
la Conselleria de Territori, ens varen dir també que aquesta
mesura entraria en vigor el mes de juny i la realitat és que a dia
d’avui, tot i que el Govern ha fet la reserva de crèdit, i que el
Govern ha arribat als acords pertinents amb l’Empresa
municipal de transports de Palma, els consells insulars no
tenen cap tipus de noció, ni instrucció, ni circular, ni ordre
que els expliqui com s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Palma,
o a l’Empresa municipal de transports , per fer possible
l’expedició d’aquesta targeta. Per tant, jo crec que aquí ens hi
hem de trobar tots, jo li agraesc que, si vostè accepta aquest
petit canvi en la redacció, la puguem aprovar.

Finalment la 4537. Nosaltres, Sra. Cabrer, com
comprendrà, i crec que és lògic entendre-ho, vostès fan
moltes reivindicacions, algunes poden ser fins i tot
compartides, tot i que, també li he de dir, aquesta moció que
vostès han presentat fonamentalment se centra en transport
públic de l’illa de Mallorca, tot i que el títol no fa referència
expressa a l’illa de Mallorca, però és així. Per tant, no entraré
a debatre punt per punt la resta d’aspectes que vostès demanen,
però sí que li he de dir que crec que és legítim, just i necessari
que tots també ens posem d’acord i facem pinya per
reivindicar el cobrament de 240 milions que a dia d’avui
aquesta comunitat autònoma no pot invertir en matèria de
carreteres, i que l’Estat ens deu i que d’alguna manera ha
reconegut amb la signatura d’un protocol amb la presidenta del
Govern.

Per tant, poc més. Després, no tenc temps tampoc per
posicionar-me una a una a totes les esmenes que han presentat
altres grups, per tant, deixaré aquesta part de la intervenció a
la diputada Patrícia Font de MÉS per Menorca, que, com
vostès saben, hem compartit les esmenes i, per tant, hi
aprofundirà més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. La planificació
del transport públic té com finalitat l’obtenció d’un sistema de
transport eficient, segur, d’accés a totes les persones i
respectuós amb el medi ambient, tot en concordança amb el
desenvolupament urbà. Per tant, la planificació de polítiques
de mobilitat exigeix fer-ho a llarg termini. Aquesta
planificació no ha estat la regla bàsica d’aquesta comunitat i a
més a més cada illa té un model diferent.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804535
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804536
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804537
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En aquest debat, el lema “sense límits no hi ha futur” és
totalment encertat. Com planificam en un territori finit com
el nostre? Quins aspectes hem de tenir en compte? El
concepte clau és mobilitat sostenible, tant per la qüestió
ecològica com a fonament de política pública i bona gestió
dels recursos econòmics. La solució és fer més carreteres?
Sota el nostre punt de vista no, amb lletres grosses. La
mobilitat sostenible no es refereix només al trànsit de la
circulació de vehicles, sinó a tot el sistema de desplaçament
i no atén només els problemes i necessitats dels conductors
dels vehicles, sinó els problemes i necessitats de la totalitat
de la població.

Un dels reptes en matèria de mobilitat és evolucionar cap
a models econòmics de baix consum de carboni i menor
consum energètic. Per açò una mobilitat sostenible implica
garantir que els sistemes de transport responguin a les
necessitats econòmiques, socials i medi ambientals, tot
reduint-ne al mínim les seves repercussions negatives. Un dels
problemes ambientals i socioeconòmics que hauria d’afrontar
la mobilitat sostenible, des d’una perspectiva global i local
seria: perspectiva global, canvi climàtic per emissió de gasos
d’efecte hivernacle; destrucció de la capa d’ozó; disminució
de la biodiversitat i pluges àcides. Perspectiva local:
contaminació atmosfèrica, ocupació de sòls fèrtils, intrusió
visual, contaminació de sòls i aigües, impermeabilització del
sòl, fragmentació del territori i biodiversitat, renou i calor
generat en època estival pels vehicles motoritzats  a l’espai
públic, salut i seguretat.

És cert que no existeix una sola recepta per donar solució
als col·lapses que s’hi viuen, sobretot a Mallorca i a Eivissa,
però la lògica ens diu que s’ha de regular el col·lapse, no
afavorir-lo. Fent més carreteres minvarà el col·lapse? 

Pensem ara en Menorca, la marcada estacionalitat turística
de la nostra illa incrementa considerablement el nombre de
persones i vehicles sobre l’illa. En tractar-se, però, d’una
majoria de gent que està de vacances, és un públic  molt
susceptible de respondre en gran manera al servei de transport
públic, de fet en els darrers anys s’han millorat molt les
connexions en autobús i el nombre d’usuaris ha augmentat
espectacularment. Açò ens demostra que seguir en la línia
iniciada i dotar de transport públic les destinacions de més
interès i en els horaris que registren més demanda és
probablement una de les respostes més racionals que es poden
tenir.

I què ens diuen les avaluacions fetes sobre el parc
automobilístic? La diagnosi del Pla director sectorial de
mobilitat de les Illes Balears planteja que el parc
automobilístic de les illes és molt elevat, 900 per cada 1.000
habitants, arribant a un cotxe per habitant els mesos d’estiu,
superant la mitjana de l’Estat espanyol, 673 cotxes per cada
1.000 habitants, i de la Unió Europea, 448 cotxes per cada
1.000 habitants. A les illes s’ha incrementat la mobilitat en
cotxe un 42%, quan a tot l’Estat s’ha reduït en un 6%; el 57%
dels desplaçaments dels residents -2,6 milions diaris- es fan
amb vehicle privat, i el 34% dels turístics -1,3 milions diaris-
es fan amb vehicles de lloguer.

L’aposta, entenem, ha de ser pel transport públic, entès
com a autobusos, trens, carrils bicicleta..., així com també és
important fomentar espais per als vianants, i  açò també ho
diem pensant en com evolucionarà la població de les nostres
illes, sobretot pel que fa a l’envelliment de la població, amb la
modificació de les pautes de mobilitat que comportarà. 

La moció que avui debatem, permeti’m que li ho digui, Sra.
Cabrer, no sembla feta per aconseguir el consens. Aquesta és
la seva opció, però ja li avanç que no podem donar-li el nostre
suport. Juntament amb Gent per Formentera hem presentat
tres esmenes que ja donam per defensades per la Sra. Tur. Les
esmenes presentades pel Grup Socialista i MÉS per Mallorca
sí que tindran el nostre suport en cas que siguin acceptades;
les de Podem, també, a excepció de l’esmena que demana un
estudi per avaluar la creació de línies de tramvia entre els
aeroports i els principals nuclis urbans; desconec si aquest és
un debat viu a Eivissa o a Mallorca, però els ben assegur que
a Menorca no ho és; a més, una correcció: l’aeroport és de
Menorca, no és de Maó. Escoltarem atentament la rèplica del
grup proposant a les esmenes presentades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat conjuntament les esmenes
RGE núm. 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565
i 4566/18. 

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sra. Cabrer, si el sol surt cada dia és
perquè vostè va presentar una moció, es pot donar per
satisfeta.

El PP només vol que el Govern faci dues coses: el metro
fins al Parc Bit i Son Espases, i  una reunió urgent de la
Conferència sectorial de carreteres per coordinar, els
consells i el Govern, l’execució de les carreteres
imprescindibles -diu- a Mallorca, a Menorca i a Eivissa;
Formentera no existeix o no té  problemes, tot i que el seu
consell vol limitar l’entrada de vehicles. La Sra. Cabrer és
l’única diputada que no ho sabia.

Eivissa sí té problemes. (...) constructives de la Sra. Cabrer
no els van resoldre; açò sí, les pagam a escot, 500 milions, 35
cada any fins al 2030. Menorca té sobretot el problema de les
obres que el PP va deixar sense acabar, amb els ponts a mig
fer entre Maó i Alaior, un autèntic gatillazo polític, pontus
interruptus; vam prometre una autovia per acabar amb una
carretera empastifada. Mallorca: allò que s’ha de resoldre,
segons el PP, són els accessos a Palma i a l’aeroport; la resta
de Mallorca no els preocupa, sempre que els ajuntaments no
subvencionin rètols en català, llavors sí.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804558
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804559
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804560
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804561
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804562
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804563
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804564
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804568
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804566
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El PP ens proposa la dieta de sempre: més carreteres, que
eixamplem un parell de forats més la corretja, el cinturó de
Palma i el dels pantalons, dues talles més; que continuem
ingerint colesterol a plaer, en vena si fa falta, fins que l’artèria
esclati. La Sra. Cabrer vol que facem com va fer la Sra. Cabrer,
construir sense miraments i sense consens, amb la Guàrdia
Civil que escortava les excavadores, i brindant amb Zumos
Naturales del primo Zumosol eivissenc del Sr. Matas. Amb
Matas i Cabrer la Guàrdia Civil escortava excavadores; amb
Bauzá, Company i Cabrer va haver d’escortar polítics. Anam
millorant.

El PP vol metro fins al Parc Bit i Son Espases, en
superfície; així segur que sura, res de Yellow submarine. El
projecte fins al Parc Bit s’està redactant d’acord amb els
principis del Pla director i, Sr. Jarabo, posar un autobús de
franc fins a Son Espases és una qüestió en tot cas municipal,
de l’EMT. El PP no va preveure l’ampliació del metro quan era
hora, per açò ha estat un pou sense fons; més de 3.000
persones van al Parc Bit cada dia, un 86 amb el seu cotxe. Que
arribi fins a Son Espases està en estudi, el Pla director serà
clau; també ho serà per als possibles tramvies aeroportuaris -
estic d’acord que a Menorca té poc sentit, però es pot
estudiar-, i també per als aparcaments dissuasius que demana
Podem, sempre des del respecte a les competències dels
ajuntaments i els consells; així com les noves concessions
seran claus per al transport per carretera, més del 50% més de
quilòmetres i freqüències, millors horaris i rutes tant de dia
com de nit. 

Ara, fer arribar el metro fins a l’hospital presenta
complexitats tècniques que s’han d’avaluar, i es necessita d’un
finançament que ha de venir de l’Estat tot recuperant el
conveni que el Sr. Company va perdonar a Rajoy. El PP
exigeix obres i infraestructures, diu que perquè el Govern ara
té 1.000 milions més al calaix, però quan el calaix estava mig
buit el conseller Company va renunciar a 300 milions; anava
sobrat, com sempre; hauria pogut negociar que el ministeri
diferís e l pagament per quan vinguessin temps millors,
reprogramar el conveni, però no, va renunciar als 300 milions,
porque yo lo valgo.

Demanam que la viabilitat del metro a Son Espases s’avaluï
en el marc del Pla director i a partir de les prioritats
econòmiques i la capacitat de finançament dels nous acords
amb el Govern espanyol que volem. Li proposam, Sra. Cabrer,
que demanem un nou conveni ferroviari per una quantitat
econòmica igual o superior a la contemplada en el conveni
extingit, un conveni que impulsi les ampliacions del metro, la
recuperació de rutes com la de Manacor-Artà, i
l’electrificació integral de la xarxa. 

Tornem a la recepta del PP: més metro, accessos a Palma
i una reunió per discutir quines carreteres han d’eixamplar els
consells, que són els competents, açò sí, sempre que facem un
aquelarre tot constatant la perfídia del Govern. Les propostes
del PP impliquen com sempre més i majors infraestructures,
en resum, dues propostes recurrents i quatre punts adossats
per constatar només que, segons el PP, el Govern no fa les
coses que no va fer el PP, o que no resol els problemes que el

Sr. Company va crear amb la seva desídia i la seva generositat
inconscient cap a Rajoy. Proposam que, com vol la Sra.
Cabrer, el Govern convoqui la Conferència sectorial de
carreteres, però cada consell és prou grandet per decidir si vol
obres i quines vol; ara, en canvi, la coordinació del Govern i
els quatre -quatre, Sra. Cabrer- consells aniria bé a l’hora de
reclamar a Rajoy els 240 milions del conveni de carreteres.
Nota oficial del Ministeri de Foment d’ahir mateix: “Las
licitaciones de inversión del Grupo Fomento crecen un 89,6
hasta abril y superan los 1.045 millones”; ara, no tenen
temps ni doblers, ni vergonya, per pagar allò que ens deuen.

Per cert, esmenes de Gent per Formentera i MÉS per
Menorca, esmena 4536, l’han retirada i fan bé; la Sra. Cabrer
va imposar carreteres als consells i demana que es torni a fer.
No seria coherent que s’hagin de decidir les carreteres a una
conferència sectorial, que la Sra. Garrido, consellera de
Mallorca, votés com ha de ser l’accés a Sant Ferran a
Formentera; o que el Sr. Conseller de Menorca Preto, Miquel
Preto, votés sobre el segon cinturó de Palma. No és l’àmbit,
els consells són sobirans per decidir les seves obres, si en
volen o no i com.

Més esmenes de Gent per Formentera i MÉS per Menorca.
4537, han de comprendre que trobi més afinada la que
presentam amb MÉS per Mallorca. 4535, el Govern ha de
compensar econòmicament l’EMT de Palma pels descomptes
que farà als residents de les altres illes, la resta és cosa de
consells i ajuntament; en tot cas podem acceptar la transacció
que proposen. Per cert, la Sra. Cabrer s’ha oblidat de
Formentera a la moció; vostès s’han oblidat d’Eivissa a les
esmenes.

Demanam també un nou conveni de mobilitat perquè els
consells puguin impulsar les estratègies que millor
considerin, estratègies de mobilitat, de transport públic, o
obres de manteniment i millora, que cada consell decideixi
com vol avançar en qualitat de vida i benestar, amb carreteres
o sense. El PP vol que constatem que les freqüències de
l’Aerotib, segons el PP, han estat objecte d’una reducció molt
significativa, el que ha confirmat el seu fracàs; segons el PP
l’èxit s’aconsegueix fent carreteres. L’Aerotib va començar a
caminar l’estiu passat de zero i necessita temps per
consolidar-se; s’ha d’ajustar a l’oferta, afinar, donar-li temps,
consolidar la informació, que la gent, els turistes, el coneguin
abans de venir, en origen; açò és fonamental. Però allò que és
constatable és que hi ha un nou servei, i que funciona, i que
millora la xarxa de transport públic i l’atenció de qualitat al
turisme, i que ofereix un millor accés a la feina i més
econòmic a molts de treballadors i treballadores. 170.000
passatgers el primer any no és cap fracàs.

Més d’1,5 milions més d’usuaris han pogut constatar
també els increments de rutes i freqüències del transport
públic, la recuperació de l’oferta destruïda durant la passada
legislatura, la reducció del 10% de les tarifes de bitllet únic,
i la millora tecnològica aplicada al sistema. No fa falta
constatació, ho viuen cada dia els ciutadans i les ciutadanes de
Mallorca i els visitants que empren els nous serveis, les noves
freqüències. El PP ens proposa, en canvi, que constatem una
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fal·làcia; estan més capficats a constatar fracassos imaginaris
i incompliments que no a proposar solucions. Així també
volen que constatem la incompetència del Govern en la
lic itació de les noves concessions; la Sra. Cabrer fa de
pitonissa: només ella sap que el Govern no complirà el
termini. En parlarem quan sigui el moment, si volen;
mentrestant constatam que el Govern va fent la seva feina a
Mallorca i que ajuda la resta de consells, cosa que la Sra.
Cabrer i el Sr. Company varen negar sempre, i aporten les
inversions tecnològiques necessàries a cada illa.

Les noves concessions implicaran un important increment
de l’oferta de rutes i freqüències, les millores del servei, nous
sistemes tecnològics i autobusos més eficients, Sr. Jarabo,
com demana, així com la capacitat de modular l’oferta segons
les necessitats sobrevingudes.

Les tres concessions que hi haurà a Mallorca començaran
d’acord amb la planificació establerta i la norma i quan toca,
dia 1 de gener, amb el mapa de concessions molt semblant al
que la Sra. Cabrer va aprovar en el seu pla director. 

El conseller Quetglas el va deixar ben embastat i el PP el
va aprovar, després de suprimir-hi la part dels vials per a no
motoritzats i negar-li tota oportunitat de finançament. A canvi,
va afegir-hi el metro, açò sí, quan les obres ja estaven
començades. Planificació en diferit.

El pla director, per cert, contemplava tres concessions
gairebé idèntiques a les que hi haurà, tenia només dues
concessions més molt petites i no rendibles que s’han
suprimit. Les noves concessions, per tant, seran gairebé
calcades a les que el segon govern Matas va informar i va
aprovar amb tots els seus membres.

El PP vol també que constatem l’incompliment dels
terminis del Pla de transports, allò que hi ha, en canvi, és un
clar i evident compliment del compromís electoral de
reconstruir allò que el Sr. Company va destruir, de tornar a
dignificar la xarxa de transport públic, de millorar l’oferta de
serveis i les tarifes.

Les noves concessions seran un gran salt endavant i
permetran articular creixements futurs d’oferta, no deixaran
l’administració en mans de la conveniència i dels interessos
de les empreses concessionàries durant tants d’anys com ho
varen fer les pèssimes concessions del conseller Verger, PP.
Sempre el PP marcant a foc el futur d’aquestes illes. 

En transport públic, com en tantes altres coses
col·lectives, fem tard, molt tard. No li hem donat mai la
possibilitat de generar confiança entre els potencials usuaris,
donem-li una oportunitat, anem a fer un bon pla director, anem
entre tots, consells, govern i societat civil, anem a millorar
amb seny el present del transport públic, anem a planificar
amb audàcia i rigor el seu futur, que el futur és del medi
ambient i no del ciment. I deixem l’apocalipsi per al  Sr.
Camps, Nostradamus de la LOT.

De l’única cosa que estam saturats en aquestes illes és de
fantasmades i els fantasmes no van ni aniran mai en transport
públic.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, des de MÉS per Mallorca, sí, sempre estam
contents i satisfets de poder debatre aquí temes sobre
transport públic i mobilitat perquè és una de les nostres
prioritats, el consideram un dels serveis públics essencials,
juntament amb l’educació, la sanitat i els serveis socials.

Per tant, també, com ha fet ja des de MÉS per Menorca,
també creiem important ressaltar que hem de fer aquesta
reflexió que realment, i jo crec que també els companys el Sr.
Borràs també ho ha dit, fa falta una bona empenta a aquest
transport públic, perquè és vera que la diagnosi d’aquest nou
pla director sectorial encara reflecteix un excés massificat
d’utilització del vehicle privat. Com s’ha dit, un 55% dels
desplaçaments encara dels residents es fan amb vehicle privat,
un 34% de desplaçaments dels turistes es fan amb vehicle de
lloguer i que, realment, hi ha hagut molts pocs canvis en
aquests darrers setze anys. 

Crec que en relació amb aquesta moció vull dir que el
transport públic per carretera i en bus crec que ha estat el gran
oblidat de les polítiques públiques de Mallorca durant tots els
anys. Jo crec que la Sra. Cabrer... no crec que hagi tengut cap
mèrit en la seva millora, perquè jo no record ni tan sols que
mai hagi fet cap menció a les millores que hagi pogut fer.

En canvi, és un sistema que transporta més viatgers, parlam
de més de 15 milions de viatges anuals. En canvi, els governs
del canvi, des del primer i després en el segon pacte de
progrés, han apostat sempre per aquest transport públic per
carretera i, per tant, volen dur aquest transport públic per
carretera al segle XXI. Amb aquesta nova licitació vostè pot
dir que es retarda, però vostè no va fer res per potenciar-la,
nosaltres sí que la vàrem posar, l’oportunitat que realment es
fes aquesta licitació i aquest gran canvi, i això sí que
possibilitarà que hi hagi un 50% més de freqüències, un 50%
de quilòmetres de servei. 

Per tant, una cosa important, s’anteposarà l’interès públic
a l’interès purament econòmic de les concessions. Això és
bàsic, perquè les concessions que teníem anteriorment
prioritzaven l’interès privat sobre l’interès públic. Per tant, ho
hem de ressaltar, ho hem de posar sobre la taula i, en
definitiva, crec que és una ocasió, una oportunitat de tenir més
bussos, més nous, menys contaminants i majoritàriament
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, a altres
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capacitats, a altres discapacitats, els bussos circularan més
ràpid, arribaran a més llocs i sobretot, també, es millorarà el
sistema tarifari, que ja en el segon pacte va haver-hi una
millora important i ara encara es farà una passa més endavant.
Crec que això és una demanda de tota la ciutadania.

Però anem també a una cosa que proposa aquesta...
possibles ampliacions del metro. Nosaltres, des de MÉS per
Mallorca, consideram que quan es posa damunt la taula
possibles ampliacions del metro creiem que han de ser viables
tècnicament i econòmicament, no es poden fer amb els peus,
com va fer el Partit Popular i  la Sra. Cabrer, sense estudis
previs, amb un projecte improvisat, ple de modificacions i
sobrecosts i amb una execució nefasta, que va fer que es negàs
poc mesos després d’haver-se estrenat, que vàrem haver de
posar tot d’una anar a cercar 40 milions d’euros just per,
diguem, pagar les... solucionar les deficiències d’aquesta
inundació i aquestes deficiències d’execució i que
arrossegaven més de 100 milions d’obres en sobrecosts.

També volen reclamar i exigir un nou conveni ferroviari
perquè creiem que el Partit Popular i el Sr. Company hi varen
renunciar, i jo crec que el Sr. Company dormia plàcidament,
no vigilava, no?, com ens té acostumats a fer en aquesta
legislatura, i realment va perdre una oportunitat, ha estat una
oportunitat perduda per a tots els interessos dels mallorquins
i de les mallorquines.

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, jo supòs que hi haurà
altres grups que també ho han fet, hem fet una esmena als
pressuposts generals de l’Estat precisament perquè es renovi
aquest conveni. El Partit Popular què farà? Hi votarà a favor o
hi votarà en contra? Què farà? Esperam que aposti per donar
suport als interessos dels mallorquins i de les mallorquines,
de la gent de les Balears. Realment aquest Partit Popular de
vegades dóna suport a grans obres d’AVE que es paguen amb
imposts dels nostres residents, al rescat d’autopistes a nivell
de Madrid i a nivell de l’Estat espanyol, però quan és l’hora
d’apostar per fer inversions en temes ferroviaris i en transport
públic a les Balears no els dóna suport. Esperem que aquesta
vegada ho facin.

Evidentment, nosaltres també volem que aquest... per això
van les esmenes, crec que el Sr. Borràs del Partit Socialista ha
explicat quines eren les esmenes que nosaltres presentàvem
conjuntament, que aquests 240 milions d’euros de pagament
d’aquest conveni de carreteres no només sigui per a carreteres
perquè nosaltres volem que es pugui invertir en mobilitat, que
no és el mateix, no és el mateix i vostès encara no ho han
entès. 

Per tant, amb aquesta proposta de moció crec que el Partit
Popular no fa cap proposta en positiu en transport públic,
només manifesta rebuig per millores que s’han constatat que
són millores fetes pel govern del canvi. En definitiva, crec que
continuen ancorats en el segle passat en el sentit pel que fa al
transport públic, no han evolucionat. 

El PP insisteix que les formes de... nosaltres entenem que
les formes de gestió precisament del Partit Popular són

formes, en aquest cas, improvisades, no planificades i sense
estudis de viabilitat perquè, com he dit, no?, la tramitació quan
es va executar el metro va ser totalment, diguem, vàrem pagar
tots els illencs, estam pagant encara aquesta hipoteca.
Realment quan vostès proposen en aquest parlament
tramitació i execució... bé, primer han de fer els estudis,
nosaltres, aquest parlament, nosaltres no podem aprovar que
siguin aquests diputats que diguem quan s’ha d’executar una
obra, han de ser els tècnics i s’ha de mirar la viabilitat
econòmica, la viabilitat tècnica. No volem més, com he dit,
més metros fets amb els peus i que generin hipoteques
inassumibles per tots els illencs. 

No ens serveix, com ha dit la Sra. Prohens l’altre dia en un
debat, que ens va dir, quan es parlava de l’ampliació del metro,
és que hem parlat amb enginyers i ens han dit que era viable.
Bé, jo els dic, si són els mateixos enginyers amb els quals va
parlar la Sra. Cabrer quan va fer el metro, Déu ens trobi
confessats!, perquè realment l’execució que va fer el Partit
Popular va ser, diguem, nefasta i crec que tenim constatació.
I no només d’això perquè... li record quan ella.... quan ens ha
dit..., no sé si li diríem, és la primera vegada que li ho sent dir,
no?, que no va arribar al Parc Bit perquè no va tenir temps, és
que ni tan sols ho va posar damunt els papers, Sra. Cabrer, no
és que no tengués temps, és que no estava enlloc. Vostè va
ficar el metro en el període d’al·legacions del Pla director
sectorial, el va ficar, diguem, a pressió, a pressió sense cap
tipus de planificació, i ara ens diu que ho va fer sense... perquè
no tenia temps. Què és que vostès només governen per allò
que tenen temps d’inaugurar? Vostès governen per inaugurar,
senyora...!, no governen per als ciutadans, governen per
inaugurar obres.

(Remor de veus)

I mira... home!, és clar, vostè ho ha dit en aquesta..., vostè
ha dit que no havia tingut temps!, és que ho ha dit vostè aquí,
Sra. Cabrer! No tenia temps, no tenia temps per planificar-ho,
i no vàrem trobar cap paper on vostè el tengués planificat!
Però és que no vàrem..., però és així, Sra. Cabrer, no s’enfadi
amb mi. Jo crec que s’hauria d’enfadar amb vostè mateixa
perquè aquí només diu mentides.

Després ens diu que l’hospital de Son Espases no estava
fet, però estava planificat i no el va tenir en compte. Que és
que vostè..., ja li ho dic, vostès governen només per inaugurar
obres. Només governen per a això, perquè realment no pensen
en els ciutadans i aquest és el seu problema.

(Remor de veus)

Per tant, a part d’això, li vull dir que nosaltres,
evidentment, amb totes aquestes propostes crec que van
equivocats, nosaltres continuam dient no a aquesta ampliació
de carreteres cap a l’infinit a què vostès ens volen conduir. És
evident que des de MÉS per Mallorca no podem donar suport
a això i, per tant, creiem que la resposta..., ja li ho he dit, és el
transport públic, són les feines i el treball que s’han fet ja als
anteriors governs de pacte i amb aquest govern d’acords pel
canvi, en què s’hi va insistint. 
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Jo voldria aquí ressaltar també les millores que s’han fet
en aquesta legislatura que crec que el conseller les ha
expressades en multitud d’ocasions, avui de matí fins i tot en
preguntes i en..., però bé crec que també està bé que, avui que
debatem aquest tema, les ressaltem, no?: la reducció del 10%
en preu de bitllet senzill; els 50 milions d’euros en
l’electrificació del tren, vull dir, en acabar aquesta
electrificació que realment possibilitarà que no s’hagin de fer
transbordaments, crec que això és un avantatge molt important
per als usuaris; aquest conveni entre Govern i l’Ajuntament de
Palma d’1,4 milions d’euros per fer aquesta integració
tarifària que durà dues fases, aquesta primera fase de cara a
l’estiu i aquesta segona fase per al 2019, nosaltres la valoram
molt positivament, és una demanda, és cert, els ciutadans
volen poder viatjar en un transport públic amb una sola targeta.

I jo crec que aquest govern ha estat receptiu a aquesta
demanda que ja es va intentar resoldre, però que no s’havia
resolt, però que s’ha resolt en aquest, crec que en això li hem
de donar l’enhorabona i hem d’estar satisfets, perquè donam
solució a aquesta demanda social. Volem tenir una única
targeta o amb una mateixa targeta poder viatjar per tot. 

Crec que això ho hem de valorar positivament i vostès
l’únic que fan és valorar-ho negativament tot, és que realment
estan ancorats al segle passat, Sra. Cabrer, i bé, supòs que tot
el Partit Popular li dóna suport.

Bé, ja ho he dit, nosaltres no donarem suport a les seves
esmenes per tot el que ja he expressat anteriorment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les esmenes
RGE núm. 4567, 4568, 4569, 4570 i 4571/18. Té la paraula
el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Cabrer, s’ha
guanyat vostè que comenci la meva intervenció amb una cita
d’unes paraules seves a la interpel·lació que va fer al Sr. Pons,
cometes: “A l’illa de Mallorca no ens podem moure, la realitat
és que hi ha una saturació diària de milers de ciutadans que és
sagnant, que és horrorós”, no som capaç d’imitar el seu to de
manera precisa. Però, Sra. Cabrer, benvinguda al sentit comú,
benvinguda a la descripció de la realitat diària que existeix a
les nostres illes, a l’illa de Mallorca, principalment, i a la
realitat diària de moltíssims dels ciutadans que pensam i que
hem defensat des del principi que existeix la saturació en
aquesta comunitat, una qüestió  que crec que a vostès els va
costar reconèixer.

Per tant, agraesc que hagin arribat a aquest punt de
percepció d’aquesta saturació, però és clar, en aquest camí de

transició que vostès estan fent cap a aquesta realitat, cap a
aquesta percepció, crec que també progressista i  de
regeneració que du a terme aquest govern i els partits que li
donam suport, encara els esperem per condemnar algunes
qüestions seves que són importants i a les quals faig
referència amb alguna de les propostes que li plantejava com
a esmenes a la seva moció.

Parlam de corrupció interna, parlam de denunciar
polítiques antibaleàriques que es fan des del Govern central
per part del seu partit, podríem parlar de la carrera
professional, la permissivitat en les prospeccions, la retallada
ara dels 10 milions d’euros al pressupost del Consell de
Mallorca, que deixarà curiosament d’invertir 2,4 milions
d’euros en carreteres, forçats pel Govern central, això també
ho hauríem de recordar.

I el problema d’aquesta transició seva, i crec també que
d’aquesta moció, és la seva absència absoluta de credibilitat i
la seva permanent falta de coherència en els fets i en les
declaracions que vostès fan en funció del fòrum i del públic
que els escolta.

I ho dic perquè no fa un mes que la Sra. Marga Durán,
regidora del seu partit, supòs que la coneixen, va realitzar unes
declaracions durant la convenció turística del seu partit, on
justament va criticar que les autoritats llancin missatges
hostils i parlin de saturació de ciutat, de Palma, sense calibrar
les conseqüències. Això ho va dir un membre del Partit
Popular. 

Per tant, espero que algun moment es posin d’acord i ens
confirmin si vostès veuen saturació o no la veuen, perquè
costa prendre’s amb seriositat les seves propostes quan
escoltem missatges tan contradictoris, però en fi, suposo que
és normal en un partit que un dia aplaudeix Cristina Cifuentes,
als pocs dies la forcen a dimitir; uns dies defensen el català,
però després donen suport a denúncies contra la retolació en
català; que fomenten com cap altre l’ús del vehicle privat i ara
es queixen que hi ha massa gent que es desplaça amb el seu
vehicle privat... Crec que són massa incoherències.

A més, avui matí el Sr. Camps també comentava avui durant
una pregunta de control al Govern que el Govern havia agafat
gust a la saturació per reduir el nombre de turistes, home, no
m’imagino al conseller gaudint dels embussos, la veritat, però
el que sí m’imagino és el seu desig d’aprofitar la saturació del
trànsit per proposar la seva solució històrica als problemes de
mobilitat de les nostres illes: més infraestructures, Sra.
Cabrer, si són amb sobrecost idò encara millor, més
autopistes i més ports i més aeroports perquè arribin més
creuers i més avions. Evidentment no és aquest el nostre
model.

I li diré una cosa, Sra. Cabrer: la meva sensació, i més
després de la tensió amb què l’he vista amb la Sra. Campomar,
és que vostès estan aplicant solucions de conductor, solucions
de conductor alterat, solucions de conductor estressat. Per
tant, crec que el que hem de fer és just el contrari, pensar com
a viatgers de transport públic i des d’aquesta nova perspectiva,
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un poc més serena, podria ser que trobàssim solucions també
més ajustades a les necessitats i les mancances del nostre
transport públic col·lectiu.

Parlant en concret de la seva moció, nosaltres al punt 1 li
havíem proposat una possible esmena, que jo encara li don una
altra oportunitat perquè la pugui aprovar i perquè nosaltres
aprovem aquest punt 1, que ens agradaria aprovar-lo, nosaltres
volem que el metro arribi a Son Espases. Evidentment s’han
fer els estudis necessaris, però volem aprovar aquest punt,
però vostè aquí ha reconegut una sèrie d’errades, no només de
la seva gestió, sinó de la seva concepció també de la mobilitat
a les nostre illes. Per tant, e l que li demanam és que
simplement reconegui aquestes errades i evidentment des
d’aquest reconeixement d’errades perquè no es puguin repetir,
podríem fer arribar el metro fins on calgui, si és a Son
Espases evidentment molt millor perquè entenem que és una
necessitat claríssima i que és un clam... a més també popular
i per part dels treballadors del nostre hospital de referència.

Sembla confirmat que el metro arribarà al Parc Bit, -el Sr.
Pons... asiente-, nosaltres pensam que sí que hauria d’arribar
també a Son Espases, és complicat que aquesta línia, que
hauria de fer un viatge des d’aquí per arribar a Son Espases,
seria complicada, però s’ha d’estudiar evidentment, nosaltres
volem que hi arribi.

Però abans hi ha una mesura urgent que sí que es podria fer
i és la que proposam també en el següent punt, que és que hi
hagués aquests autobusos llançadora que poguessin sortir des
de Plaça Espanya, que podrien ser de la comunitat, podrien ser
de l’ajuntament. L’ajuntament ja ho va aprovar, a més per
unanimitat fa més d’un any, que es creés aquesta línia directa
amb Son Espases. No hem d’esperar que el metro arribi a Son
Espases per tenir un transport públic  que arribi de manera
directa i ràpida a Son Espases, això es podria fer ja, no és
només competència de l’ajuntament, Sr. Borràs, des del
Govern també es podria aplicar aquesta línia, o col·laborar
amb l’ajuntament perquè es pogués posar en marxa de manera
immediata.

Jo no sóc enginyer, com li deia, per saber de quina manera
ha d’arribar el metro a Son Espases, però entenc que en
aquesta distància curta que hi ha entre les estacions més
properes, vigilant evidentment els possibles conflictes
mediambientals, podrien fer-ho arribar. Però crec que vostès
han de reconèixer l’errada de no haver planificat que el metro
pogués tenir una aturada allà, ja estava planificat que hi hauria
un hospital allà, Sra. Cabrer, ja se sabia que hi hauria un
hospital a Son Espases. Per tant, era fàcil imaginar la
necessitat de moltíssima població per poder arribar allà. Era
qüestionable, era qüestionable en el seu moment la necessitat
del metro, pel seu impacte ambiental, pel seu consum de
territori, però el que era inexplicable o injustificable és que
no es planifiquessin parades en lloc intermedis, com era a
l’hospital de referència.

Encara que no sabés que es faria l’hospital, vostè era tan
propera també al Sr. Matas que bé podria haver-li demanat pels

seus sopars a l’"esquina" del Bernabeu i així podria haver
anticipat les seves intencions.

Per tant, crec que el Sr. Conseller ja a la seva
interpel·lació va fer un bon diagnòstic de situació, que hi ha
una diagnosi que és clara i crec que vostè també l’ha valorada,
una altra cosa és l’acció que evidentment nosaltres també
critiquem, s’ha trigat tres anys en acabar d’arrencar aquest Pla
de mobilitat, i la nostra idea es que no hauria de trigar molt
més. Sí que és cert que durant aquests tres anys ha augmentat
el nombre de passatgers, per tant, s’han de reconèixer aquestes
actuacions de millora, que van en contra també de la reducció
de passatgers en transport públic que vostès havien provocat
durant la legislatura anterior. No tornaré enumerar
evidentment, ja ho han fet la Sra. Campomar i el Sr. Borràs, les
diferents mesures que s’han posat en marxa i que són les que
preparen, entenem nosaltres també, el terreny perquè el
transport públic col·lectiu de la nostra comunitat sigui un poc
més excel·lent del que ha estat fins ara.

Quant a la resta de les nostres esmenes, vostè n’ha acceptat
dues que crec que eren òbvies també, però evidentment no per
ser òbvies deixen de ser necessàries, per tant, li agraesc
aquesta acceptació.

Li torn demanar que es plantegi la possibilitat d’acceptar
la modificació al punt 1 de la seva moció. I haguéssim aprovat
alguns dels punts, en el cas que s’haguessin transaccionat amb
el Partit  Socialista i evidentment també aprovarem les
esmenes presentades pel Grup Mixt.

Per acabar, hi ha una dada que ja s’ha dit, però entenem
nosaltres que és esgarrifant per entendre la situació, i és que
a les illes s’ha incrementat la mobilitat en cotxe en un 42%,
quan a la resta de l’Estat s’ha reduït en un 6%. I crec que
aquesta tendència ens l’hem de fer mirar. I mentrestant, tant
l’ús com l’oferta de transport col·lectiu públic presenta unes
xifres molt baixes. Segons la diagnosi del mateix pla de la
conselleria, actualment només el transport públic és utilitzat
per un 10% de la població a Mallorca i el percentatge baixa
més a la resta d’illes.

Per tant, el que entenem nosaltres Sr. Pons, i li parl
directament, és que jo li voldria i li vull tenir tanta confiança,
crec que s’han fet moltes coses bé, però li vull tenir tanta
confiança com les famílies Matutes o Nadal, que, gràcies a la
seva gestió, veuran solucionades algunes de les seves
necessitats. I planificar està bé, vostè ho deia, era necessari
tenir temps per planificar, hem trigat tres anys; però tres anys
de planificació, atesa la urgència i la gravetat de les
circumstàncies, entenem que són excessius i que convé,
evidentment, donar més prioritat i més agilitat a la nostra...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, ha d’anar finalitzant.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

... mobilitat que, evidentment, ha de prioritzar el transport
col·lectiu públic.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari El
PI PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
M’encanta el Sr. Jarabo, perquè li agrada anar a missa, repicar,
agenollar-se i...

(Algunes rialles)

... és un fenomen.

Sr. Jarabo, Sr. Jarabo, li parlaré d’un període de temps, i Sr.
Borràs i Sra. Campomar, un període de temps que són vint
anys, vint anys, l’any que ve es compliran vint anys de l’any
1999, vint anys són cinc legislatures, cinc; aquesta comunitat
autònoma, durant vint anys, ha tengut tres governs del pacte,
tres, i dos del PP. Per tant, en aquest moment, que encara no
fa vint anys, en fa denou, vostès duen governant onze anys i el
PP n’ha governat vuit. I en onze anys no són capaços de
planificar quin transport públic volem a les Illes Balears? O
hem d’estar aquí, com diu vostè, que demanin perdó, perdó de
què? Vint anys, vint anys, és més temps, o denou que duim ara,
és més temps que la meitat del temps que va governar Franco.
El fet és que nosaltres som, m’hi fic, uns inoperants, uns
inoperants! No som capaços de ser valents, perquè el que dirà
el GOB, el que dirà Terra Ferida, però Mallorca està
col·lapsada, Eivissa està col·lapsada, a Formentera no hem
restringit els cotxes...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., Sra. Busquets, vostè és de Turisme, no es preocupi,
relaxi’s...

(Continua la remor de veus)

..., relaxi’s, relaxi’s, relaxi’s, relaxi’s, que vostè el que ha de
fer és limitar els cotxes de lloguer i fa que les multinacionals
puguin seguir entrant a la terra que es diu Illes Balears. Vostè
pot fer això, per mandat d’aquest Parlament. Per mandat
d’aquest Parlament, i a proposta d’El Pi, ara fa onze mesos,
vostès, aquí, que vénen a donar lliçons de saber de transport
públic, que nosaltres tenim més sensibilitat, varen votar a
favor que als sis mesos hi havia d’haver un pla. És que jo crec
que no se’n recorden, no se’n recorden...

(Remor de veus)

El primer punt era: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les illes a modificar, en un termini màxim de nou
mesos, el Pla director sectorial de mobilitat de les Illes
Balears per tal de definir  e ls canvis i les ampliacions
necessàries per convertir, amb garanties de futur, l’actual
sistema en un vertader servei públic, amb capacitat de ser una
autèntica alternativa a l’ús del transport particular, incloent
també el transport marítim.” Nou mesos, avui en fa onze, ja ha
complit els onze.

(Remor de veus)

Sr. Jarabo, no li digui sí..., com que vostè dóna suport al
Govern, quan va al final diu, bé, és que tres anys, ens havíem
haver de planificat. Què punyetes tres anys! Que vostè ha donat
suport a un govern i ha donat suport a unes propostes, que
reconeix la Sra. Cabrer a la seva moció, aquesta qüestió d’El
Pi, que n’hi hauria prou que acomplissin les vegades que
incompleixen. Sap què vol dir això? Que no enganyaríem la
gent, quan diem farem això, ho fem i, si no ho podem fer, no
ho fem. 

Miri, aquesta terra va amb un tren que arriba a Sa Pobla
que, entre el Sr. Matas i el Sr. Antich el varen posar en marxa,
un el va posar en marxa i l’altre el va inaugurar.

És vera que hi ha un metro, que podria haver funcionat
millor, estic convençut que ningú posa cap dubte. Però ara
resulta que vostès volen que també arribi al Parc BIT. Aquest
portaveu que els parla d’El Pi fa dos anys i mig que els vàrem
dir que havíem d’arribar a Son Espases, que havíem d’arribar
a l’aeroport, que s’havia d’estudiar un tren de Maó a
Ciutadella, que no ho agafa malament la societat menorquina
el tema d’estudiar-ho. Els hem dit tot això i ara vénen aquí i
s’escandalitzen que els preparin una moció per part del Partit
Popular, que ha governat vuit anys, i vostès que en duen onze
governant? El que passa és que tenim un problema, no tenim
model.

Regularem les estades de vacances, deim en campanya
electoral, ho posam en els programes. Arribam aquí, ho
prohibim. Som uns mentiders i per això no tenim credibilitat
davant la societat! Aquesta és la diferència que podríem
canviar perquè la gent tornàs creure en nosaltres. 

Miri, cada vegada en el tema del transport tenim bregues
i “tu quan fas això destrosses la terra”, d’acord. “I quan has fet
això has destrossat l’altre”. I tu què has fet? L’acudit
d’Eugenio: ¿Hay alguien más con alguna idea?

Ahir el Sr. Jarabo ens deia, a la SER, que això dels
transatlàntics o... els cruceros...

(Se sent una veu de fons que diu: “Els creuers”)

... els creuers..., -tranquil!, tranquil!, tranquil!, jo som humà,
eh?, no som tan erudit com vostè-...
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(Algunes rialles)

..., jo represent una gent prou més normal que vostè, Sr.
Jarabo, ho ha de tenir clar, no se’n rigui..., no se’n rigui (...), no
se’n rigui, no se’n rigui! El Sr. Jarabo ahir: “Contaminen i tal
i tal...”; li vaig haver de dir: “Què vol?, que vagi a pedals, el
vaixell?”. O volem turistes o no volem turistes, o vostès tenen
una capacitat de tenir un sistema d’indústries no contaminants
que pugui donar feina a 500.000 persones a una societat -que
són els que estan a la Seguretat Social- a una societat que per
què realment genera riquesa seguirà venint molta gent de fora
perquè no vol morir de fam ni veure morir de fam els seus
fills?! Una part d’aquest tercer sector hi fa molta feina, també,
una part.

No, no, no, no! Nosaltres fem un efecte cridada, i aquest
efecte cridada du que els  darrers 17 anys, 65.000 persones
més a les Illes Balears, 65.000 persones que, com que no
tenim un transport públic, n’hi ha 25.000 que tenen cotxe! Què
hem fet? Què hem fet? Ni hem prohibit els cotxes de lloguer,
que vàrem dir que ho faríem, perquè vostès s’hi varen posar; ni
han fet un pla de transports, que és el que havien d’haver fet.

Davant això, quan ens veu la societat només pot pensar que
aquests es barallen pel de sempre, però no tenen ni idea de
quina és la solució. El tren ha d’arribar a Alcúdia, el tren ha
d’arribar a l’aeroport, el tren ha d’arribar a Artà, el tren ha
d’arribar a Ses Salines; a Palma fan falta, com a mínim, dues
línies més: la que va a Son Espases, la que arribàs a to ta la
zona de col·legis, i potser a tota la zona de Pere Garau, que hi
ha milers i desenes de milers de persones. Es necessita una
connexió de l’aeroport amb la intermodal de Palma, amb una
millora de les llançadores cap als municipis, amb més
freqüències; els vàrem dir: “l’Aerotib no és una bona idea,
posin una llançadora amb Palma, a la intermodal”; no ho varen
voler fer.

Mirin, l’any que ve hi ha eleccions, ens pesaran i a qui
diguin que han de governar governaran. Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Ara correspon fixar posició, pel
Grup Parlamentari Mixt, a la Sra. Huertas per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, vicepresident, bon dia novament, senyores i
senyors. Bé, en transport s’ha fet poc, i el poc que s’ha fet, un
fracàs, quan no es cremen els autobusos s’aturen els trens per
problemes elèctrics o per altres qüestions...

(Remor de veus)

També crec que a hores d’ara és innegable que tenim un
greu problema de trànsit a les nostres illes i que es fa patent

cada dia; ja veurem què passa a l’estiu, serà el més semblant a
un caos.

Des de la meva òptica crec que és per diverses causes,
com per exemple unes polítiques de transport que no donen
resposta a les necessitats de la ciutadania. La incapacitat -en
això estic d’acord amb el Sr. Font- del PP i del PSIB -
recordem que són els que s’han repartit les responsabilitats
del transport durant 25 anys- de no posar-se d’acord i fer una
política continuada en el temps; pareix que vostès només es
posen d’acord a defensar interessos generals de Matutes,
Nadal o Sa Nostra. Per altra banda, la realització de grans
inversions en infraestructures, que el que ha prevalgut és el
trànsit automobilístic en lloc de prevaler el transport
sostenible. I, en darrer lloc, un augment de la població
desbordant en un territori limitat, que acompanyat de
l’augment del turisme fa insostenible la situació en el temps.

El nostre govern, és innegable, no estat a l’alçada de les
necessitats de la nostra comunitat, que veu dia a dia augmentar
els problemes per haver donat respostes insuficients a les
necessitats de transport públic. Així tenim el cas de l’aeroport,
l’Aerotib, que presenten a bombo i platerets la gran solució
per als ciutadans, el clam de la ciutadania, com em va dir a una
pregunta la presidenta, que és obligar-los a anar a l’aeroport
per arribar als seus pobles, i no precisament volant. Jo
personalment, i molts d’altres, els vàrem avisar que això no
funcionaria, però vostès, amb la prepotència que els
caracteritza i atenent al fet que no són... a no sé quins
interessos, varen preferir persistir en allò que sense cap dubte
no funciona. Sr. Borràs, vostè diu que se li ha de donar un
temps, que s’ha de consolidar; li record que els que han llevat
les freqüències són vostès, no els altres; és a dir, que si volen
que es consolidi no llevin les freqüències, com han llevat per
a aquesta temporada estiuenca, i així ho consolidarem; és a dir,
no sé quin tipus de consolidació vol vostè. És per això que
donarem suport al tercer punt de la moció, que destaca el
fracàs de la seva iniciativa: la pèrdua de temps per donar
solucions i el seu menyspreu a la lògica.

El metro. El metro crec que és una inversió que mai no
s’hauria d’haver fet, perquè va en contra de qualsevol criteri de
prudència en inversió i que hipoteca la nostra comunitat per
molts d’anys; però, senyores i senyors, ja el tenim aquí, per
tant l’hem de fer rendible. El Sr. Conseller, el Sr. Costa, va dir
que arribaria al Parc Bit; no crec que això faci rendible ni tan
sols la inversió inicial, crec que la resposta la té al davant, Sr.
Pons: sigui ambiciós, vagi a més i arribi fins a Son Espases,
que és per això que hem de saber realment què volem fer amb
el nostre metro, i per això donaré també suport al primer punt
de la moció.

Per altra banda, senyores i senyors del Govern, a vostès
ningú no els posa els terminis amb què han de complir les
seves activitats. Vostè ha dit avui que la setmana que ve es
firmarien els contractes, esper que sigui vera; vostès han
incomplit, han incomplit tots , els terminis que vostès
mateixos s’han posat, per tant crec que els punts 4 i 5 no són
més que una realitat incontestable, i per això també hi donaré
suport.
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Finalment donaré suport al punt 6 de la moció perquè
descriu la realitat tal com és. Jo també he intentat cercar el
Pla director, i, Sr. Pons, no hi és, només hi ha la diagnosi i una
informació però res més, el Pla director no hi és, la
transparència no és tanta com...; vostè aquí va dir que era a una
pàgina, a mobilitatbalears.cat; a mobilitatbalears.cat el Pla
director no hi és, per favor no menteixin, diguin la veritat a la
gent.

Quant a mocions i a PNL, a vostès els importen poc, per
això no parlaré de la d’El Pi. 

No donaré suport al punt 2 perquè el meu model no és
omplir més de ciment les Illes, és tot el contrari, és apostar
per un transport públic i sostenible. Crec que els accessos a
Palma i a l’aeroport no s’arreglaran per més carrils que facem
ni amb més carreteres, perquè són els que són.

Quant a les esmenes, donaré suport a les esmenes 4535,
4669 i 4670. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Ara correspon la paraula al
grup proposant; té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Huertas, gràcies, gràcies pel seu suport, gràcies per la seva
intervenció, perquè és la realitat.

I, Sr. Font, chapeau, chapeau i gràcies també per la seva
intervenció, perquè almanco nosaltres, que hi ha més gent que
està amb nosaltres, tenim memòria, però nosaltres almanco no
tenim memòria parcial, tenim memòria de tot, i aquesta és la
memòria que hi ha. I tenim realisme, tenim realisme del que
passa cada dia a milers de ciutadans d’aquestes illes i el que
pateixen, i la ratera d’avui matí de la via de cintura, que ha estat
un desastre i un caos, i  això passa cada dia, i no només a
l’estiu, Sr. Jarabo, és que és a l’hivern, no és un tema de
turisme. Quan nosaltres deim que no els poden veure ens
referim a tot l’any!, no és la turismefòbia, estam parlant d’una
altra cosa. Si soy una conductora indignada, sí!, sí, sí!, estic
en una ratera com la gent normal del carrer, no sé si vostè és
gent normal del carrer o no, però jo li puc assegurar que sí.

Aquesta moció era i és per intentar començar ja a executar
alguna cosa per aquests problemes greus de mobilitat, perquè
ha passat i no s’ha fet res; d’aquí, no parlar de Madrid i tot
això; podem parlar, podem presentar el que vulguin, i de fet, de
fet, de les seves intervencions vostès no donen suport a cap
punt de la meva moció, amb la qual cosa res no sortirà aprovat,
cap punt, amb la qual cosa no accept les seves esmenes;
presentin-les, les votarem, he dit en què estava a favor, però no
consentiré que hi hagi una proposició del PP en què s’aprovi
un punt de MÉS per Menorca i del Grup Mixt i un altre de
Podemos perquè, sincerament, per dignitat amb mi mateixa,
no?, però ho votarem, amb la qual cosa no acceptam cap
esmena.

Jo vull dir que em decep el partit que dóna suport al
Govern perquè vostès no són a la realitat, és que vostès parlen
de demanar a Madrid, això és per no donar solucions a res, és
que tenim competències i pressupost en transport en
carreteres i en transport públic. 

Vostès parlen del conveni ferroviari que era una declaració
d’intencions, que només hi havia 20 milions d’euros en
partida, que en la resta s’havien de fer a uns altres convenis...

(Remor de veus)

..., parlen d’això, d’unes declaracions d’intencions, d’unes
obres adjudicades que es va trobar el Sr. Company que no
tenien partida pressupostària, això és del que vostès parlen,
d’una declaració d’intencions, però si vostès només fan
declaracions d’intencions, han fet ara un conveni de carreteres
de 240 milions d’euros, que vostès també reclamen, i és una
declaració d’intencions. Ho diu la consellera d’Hisenda, que
no els pot reclamar perquè són una declaració d’intencions, és
que és sagnant, però és sagnant no només perquè vostès només
saben fer declaracions d’intencions, han de fer convenis, no
declaracions d’intencions.

El que és sagnant és que vostès treguin pit dels 240
milions d’euros, sap per què? Perquè els 240 milions d’euros
no els ha aconseguit la Sra. Armengol, ni els ha donat el Sr.
Montoro, els 240 milions d’euros són d’una sentència judicial
del Tribunal Suprem perquè la Sra. Álvarez us va llevar els
doblers unilateralment, perquè volia aturar les carreteres...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., va ser una ingerència autonòmica sense precedents, i això
són els 240 milions d’euros. I vostès treuen pit! No, aquí no
es tracta d’un protocol o no, aquí el que s’ha de fer és exigir
el compliment de la sentència i executar la sentència, i anar
als jutjats o a la comissió bilateral mixta a part del protocol o
no, i  deixar-nos de cançons i fer-ho complir i que venguin
aquests doblers, perquè una part ja varen venir amb el Sr.
Company i amb el Govern anterior. 

Aquesta és la realitat i és no tenir principis que vostès..., la
sentència del Tribunal Suprem vostès la varen ficar en un
calaix, el Sr. Carbonero, me n’oblidava, els 240 milions
d’euros, però vostès a un calaix amagats, aquesta és la realitat,
i ara ens parlen dels 240 milions d’euros quan tenim una
sentència per executar i..., els agradaven tant els doblers que
els varen ficar en un calaix, vergonya, senyores i senyors
diputats.

Miri, aquí parlam de solucions, aquí en aquesta legislatura
i els anuncis els han fet al final, se solen fer al principi, si els
fan al final és que no els volen fer, però bé.

L’important seria treure alguna cosa per unanimitat perquè,
com ha dit el Sr. Font i jo he dit en la primera intervenció, dels
darrers vint anys vostès n’han governat dotze, i el Partit
Popular només vuit, i es dediquen a dir que el metro tendría
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que haber llegado al Parc Bit y a Son Espases. Jo no vaig
tenir temps, Sra. Campomar, no vaig tenir temps,...

(Remor de veus)

..., vostès en dotze anys ni un quilòmetre de línia fèrria,
aquesta legislatura ni un quilòmetre ni de carreteres ni de
fèrria. Vaig fer un soterrament, pitjor o millor, vaig fer un
metro, vaig fer 16 carreteres...

(Remor de veus)

... -no, jo entenc que vostès volen que hi sigui el PP perquè es
facin coses- i..., però que em diguin això, Son Espases no
estava ni construït. I la Sra. Armengol el va aturar, con el dolor
del corazón luego lo reanudó, però va estar tres mesos que
no es feia l’hospital, va ser la promesa electoral, és que hi ha
d’haver memòria històrica per a tot, no només per a unes
coses, per a tot, i nosaltres en tenim per a tot.

El mateix li he de dir de l’Aerotib, és una constatació d’un
fracàs, de les licitacions de les concessions que al mes de
desembre haurien d’estar licitades, que no hi arribam, que era
l’únic..., mira, podrien fer... poques coses han fet, però una
cosa havien de fer, que era licitar les noves concessions, Sr.
Pons, i a això no hi arribam, dia 15 de maig no estan
convocades.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, jo sé el que ens diran en els
propers mesos, ens diran: hemos sentado las bases del
futuro del transporte público, això és el que sentirem, però
la realitat és que en dotze anys no han tingut temps mai de cap
model perquè no tenen model. Això sí que és memòria
històrica: una legislatura més de l’esquerra on no han estat
capaços d’implantar cap mesura i una més, ha pujat més que
mai el transport privat. 

Aquesta és la realitat, ni un quilòmetre de carreteres ni un
quilòmetre de línia ferroviària i la resta, sap què és? Bla, bla
i bla!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer... Sra. Cabrer, si he entès bé la rectificació, no
accepta cap esmena, cap ni una. Molt bé.

Accepta votació separada del punt 2, que crec que ha
demanat la Sra. Huertas? D’acord.

Així, procedim a la votació. Ara votarem conjuntament els
punts 1, 3, 4, 5 i 6 de la moció presentada pel Partit Popular.
Començam la votació. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Ara passarem a votar el punt 2. Votam.

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

IV. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i  en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector
d’acció social.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 2149/18, del tercer sector d’acció social. 

Abans de debatre aquesta proposició de llei procedeix el
pronunciament del Ple de la Cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i en lectura única.

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació
per assentiment?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

V. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de
llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector d’acció social.

Idò passam al cinquè punt de l’ordre del dia que és el debat
i votació de la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del
tercer sector d’acció social. 

Abans de començar, permeti’m saludar el tercer sector que
ens acompanya en aquest debat i votació d’aquesta proposició
de llei.

Intervencions dels grups parlamentaris en l’ordre en què
han signat la proposició de llei. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tots i totes,
benvinguts els representants de les entitats del tercer sector,
amb la vostra presència ja veieu que el Ple s’anima, s’anima
molt, per tant, esper que també aquesta proposició de llei sigui
animada i crec que serà evidentment motiu d’alegria per a tots,
ja que és un text col·lectiu al qual tots ens hem sumat i que
tots, esper, si no hi ha sorpreses, votem unànimement.

Per què aquesta unanimitat? Al meu entendre es donen tres
aspectes de fons que són importants: un evidentment perquè
s’inicien o es reprodueixen o produeixen unes noves formes
de governar on la societat civil és també protagonista. Hem
vist, per exemple, aquesta legislatura plataformes com les que
lluiten per un nou finançament o per un nou règim especial de
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Balears, són plataformes amples que d’alguna manera volen
participar també en el futur del nostre país. Jo crec que les
entitats del tercer sector conformen una d’aquestes
plataformes, molt importants, que també volen participar,
cogestionar el projecte dels serveis socials de futur
d’aquestes illes.

També hi ha un aspecte fonamental que està dins aquesta
idea de consens que és que reconeixem tots que les entitats
del tercer sector no són empreses privades, perquè, si
recordam la història del darrers quinze o vint anys, Europa va
fer un gir cap a una idea que molts  de serveis socials eren
considerats com a activitats econòmiques i, per tant, s’havien
de sotmetre als contractes públics i a les subvencions igual
com s’hi havien de sotmetre les empreses privades. Això,
aquesta via, va generar una quantitat enorme de problemes dins
el món del tercer sector i les entitats socials, va generar una
quantitat de baixes important del tercer sector que, juntament
després amb la crisi econòmica, va afeblir molt aquest sector
social, no?

Per tant, la idea que ja es va començar a reconèixer dins la
Unió Europea que les entitats... hi ha entitats no lucratives que
no poden ser considerades no econòmiques es troba en el
rerafons d’aquesta llei del tercer sector, una llei que reconeix
el paper molt important que juga dins un sistema públic de
serveis socials com a element complementari imprescindible
de les activitats de gestió pública directa.

També hi ha un tercer aspecte, que crec que està en el fons
d’aquest consens, que tots creiem que havíem de fer un pas
endavant. És vera que hi ha moltes iniciatives innovadores, hi
ha moltes fórmules de gestió per part del Govern, per part dels
consells de molta relació intensa amb les entitats del tercer
sector, però a aquesta diversitat calia donar-li un estatus
diferent, calia donar-li un pas endavant. 

Per tant, crec que aquesta llei obeeix a aquests, com a
mínim, a aquests tres aspectes, segur que n’hi ha més, i, per
tant, serà un punt d’inflexió del procés de futur del sistema de
serveis socials a les nostres illes.

Bé, com heu conegut tots, nosaltres vàrem partir d’un text
que vàrem adaptar de la llei del País Basc, és l’única comunitat
autònoma que té en aquests moments aprovada una llei del
tercer sector, vàrem treballar tots els grups polítics sobre
aquest document, vàrem dialogar amb el tercer sector d’una
manera intensa sobre els continguts concrets, i vàrem també
reunir-nos amb el Govern, amb els diferents departaments,
amb els quals la llei afrontava, per tant, aquest text és un text
consensuat entre el tercer sector, els partits polítics i els
diferents departaments del Govern. Per tant, és un text que
hem d’assumir entre tots.

Jo seré molt breu a l’hora d’explicar quins són, al meu
entendre, els aspectes fonamentals i els meus companys
segurament complementaran o donaran una atenció a altres
aspectes.

El primer capítol defineix què són entitats  del tercer
sector, perquè això és realment important perquè moltes
vegades la literatura periodística, la literatura que hi ha a la
nostra comunitat o fins i tot en tots els mitjans de
comunicació sembla que fan entendre que qualsevol entitat pot
ser una entitat del tercer sector; no, les entitats del tercer
sector són entitats sense afany de lucre, orientades a la
solució dels problemes, però també a la defensa dels seus
drets. Conforme avui més de 70 entitats en 9 xarxes, més de
150.000 usuaris, més de 3.500 treballadors i més de 6.000
voluntaris. Normalment, tenen una forma jurídica de
fundacions o associacions, i també hem afegit a la llei que hi
haurà altres entitats que es podran considerar del tercer sector
com les empreses d’inserció social, que són molt poquetes
aquí a les Illes, i els centres especials d’ocupació sense afany
de lucre i de (...) social que compleixin una sèrie de requisits,
elements molts fonamentals per tal de decantar quines són les
entitats que de qualque manera han de ser contemplades com
del tercer sector.

Es crearà un cens oficial, per tant, les entitats  es
registraran en aquest cens i a partir d’aquí, doncs, podran optar
per tota una sèrie de possibilitats, que defineixen els capítols
2, 3 i 4. Quines seran aquestes possibilitats? La primera, que
està normalment definida en el capítol 2, són un conjunt de
fórmules de treball i de cooperació amb determinats
organismes de l’administració pública per tal que puguin, de
tu a tu, col·laborar amb els diferents projectes que atenen
persones normalment usuàries d’aquests col·lectius, a través
del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, a través
dels consells municipals i els ens municipals de tot tipus, amb
els òrgans consultius de les administracions públiques, i
també amb el Consell Econòmic i Social de Balears, que és
l’organisme que més projecte de futur té dins la nostra
comunitat. Per tant, amb el capítol 2 les organitzacions del
tercer sector que vulguin podran estar a llocs on de qualque
manera es defineixen i decideixen les polítiques socials de la
nostra comunitat. 

En el capítol 3 s’entra en la concreció ja de diverses
tipologies de formes de col·laboració amb tot el procés de
disseny i prestació i avaluació, tenint en compte la realitat
històrica d’aquestes entitats i les seves condicions singulars
que tenen moltes, tot caminant cap a un sistema de
concertació que es definirà molt més concretament a una
pròxima llei sobre acció concertada que el Govern prepara. 

Per últim, en el capítol 4 s’exposen tota una sèrie de
fórmules per les quals el tercer sector social de les Illes
Balears tendrà el suport i serà promocionat i serà protegit per
part de les institucions en l’organització d’una estratègia de
promoció, que es presentarà en el Parlament, que hi haurà una
campanya anual de comunicació, que se celebrarà un congrés
periòdic de les entitats del tercer sector.

I finalment, que les xarxes del tercer sector social seran
ajudades per al seu manteniment i que les seves
infraestructures seran considerades com a infraestructures a
donar suport, cercar fórmules de finançament per tal de
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mantenir un tercer sector social actiu, vigorós, que és el que
necessitam.

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar y dar
la bienvenida a todos los representantes de las entidades que
hoy nos acompañan, no solamente los que están presentes en
la sala, también los que han tenido que subir arriba porque han
venido tantos que no cabían en esta sala, así que bienvenidos
a este parlamento.

Hoy, como decía el portavoz del Partido Socialista, si no
hay novedades de aquí a muy poquito, aprobaremos la Ley del
tercer sector de acción social de nuestra comunidad
autónoma, una ley que tiene más valor si cabe por como se ha
elaborado. Teniendo en cuenta que ya el Sr. Jaume Garau ha
explicado los aspectos esenciales de esta ley, con los que
coincidimos mi grupo y yo personalmente plenamente, me
gustaría hacer una intervención de agradecimiento.

En primer lugar, agradecimiento a la colaboración que
hemos tenido en esta ponencia por parte de todas las entidades
del tercer sector, pero también, y ya lo dije hace dos semanas,
agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo que
dieron ya en noviembre de 2015 a la constitución de esta
ponencia, de una ponencia en la que hemos trabajado durante
más de un año y medio, coordinada por el diputado Jaume
Garau, que también me gustaría hacer un especial
agradecimiento porque es el que ha llevado el peso de esta
coordinación con las entidades del tercer sector entre
nosotros, y creo que merece la pena destacarse, pero también
y muy especialmente a todos los miembros de la ponencia.

La política al final más allá de las siglas también la hacen
las personas y yo creo que si hemos conseguido este
consenso ha sido gracias a todos los miembros, la mayoría
saldrán aquí a defender esta ley, pero hay algunos que no
saldrán, entre ellos mi compañera María José Ribas,
agradecérselo, la diputada Conxa Obrador, también miembro
de la ponencia, Olga Ballester, que comenzó como
representante del Grupo Mixto en la ponencia y después fue
sustituida por la Sra. Xelo Huertas, y también agradecer a la
Sra. Margalida Capellà, que también formó parte durante
mucho tiempo de la ponencia y que, como todos sabemos,
pues ahora se dedica a otras cosas, incluso yo creo que a lo
mejor más interesantes, pero bueno, también agradecérselo.

Creo que además la aprobación de esta ley demuestra una
forma de trabajar de la Comisión de Servicios Sociales que
también me gustaría poner hoy en valor, creo que, gracias al

fruto de ese consenso, del diálogo que tenemos dentro de la
comisión, hemos podido no solamente conseguir un consenso
total y absoluto, una unanimidad respecto a esta ley, sino que
hemos conseguido consensuar importantes leyes, incluso en
ámbitos que nos podían alejar ideológicamente. También
hemos conseguido aprobar proposiciones no de ley conjuntas
firmadas por todos los grupos; tenemos dos pactos firmados
con sus comisiones de seguimiento que se siguen reuniendo;
declaraciones institucionales que llevamos a muchos de los
plenos llevamos por unanimidad; hemos organizado jornadas
y evidentemente, esto creo que hay ponerlo en valor y otra
cosa que es lo que más defendería yo y destacaría de esta
comisión, es que sus portavoces son breves y concisos, así
que yo creo que esto también es algo positivo.

Y ahora fuera bromas, hoy los protagonistas sois vosotros,
todas las entidades del tercer sector, todas las personas que
formáis las entidades del tercer sector, y esta ley
precisamente lo que reconoce es el papel que jugáis cada día
en nuestra comunidad autónoma. Me gustaría agradeceros el
trabajo que hacéis día a día, en primer lugar a título personal,
porque mi experiencia y mi aprendizaje a nivel de servicios
sociales evidentemente se debe en gran parte a vuestra
colaboración, y eso siempre lo voy a llevar conmigo, pero
también agradeceros y reconocer el papel fundamental que
habéis jugado y que seguís jugando en los servicios sociales
de Baleares.

Siempre decimos que os debemos mucho, pero creo que
merece la pena también explicar el por qué. En Baleares, y hay
algunas de las personas que están aquí presentes que conocen
mucho más la realidad histórica de los servicios sociales de
nuestra comunidad autónoma, pero evidentemente no tuvimos
un sistema consolidado de servicios sociales hasta hace
relativamente poco, y sin embargo fueron las entidades las que
fueron consolidando una red social cuando no había nada y
cuando desde las administraciones no se daba respuesta a
muchas necesidades que debían evidentemente tener una
solución; la lucha incansable de muchas familias que fundaron
entidades, algunas están aquí presentes, madres,
especialmente, luchadoras que formaron esas entidades que a
día de hoy se han ido profesionalizando, pero también
personas que no porque tuviesen algunos familiares sino
porque creían que podían hacer un mundo mejor, decidieron
constituir entidades que poco a poco se han ido consolidando
y que evidentemente suplieron en un momento muy
importante el papel de las administraciones.

En el momento en que ya se empieza a consolidar un
sistema de servicios sociales en nuestra comunidad autónoma
las entidades seguís allí y seguís colaborando. Y seguís
colaborando con las administraciones públicas y esto es algo
que me gustaría también destacar, porque no pasa en todas las
comunidades autónomas; yo recuerdo cuando tuve la
responsabilidad de ser consellera que muchos consejeros de
otras comunidades autónomas me decían que envidiaban la
relación que teníamos aquí con las entidades y cómo
trabajaban las entidades, porque es muy importante  ser
reivindicativos pero también es muy importante serlo con
propuestas constructivas para, entre todos, evidentemente ir
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solucionando problemas, y esto no pasa por todo y creo que
es uno de los ejemplos que debemos agradeceros a vosotros.

También porque sois entidades pioneras, innovadoras, no
solamente aquí en Baleares sino también a nivel nacional. Me
gustaría destacar que recientemente se ha aprobado la Ley de
contratos a nivel nacional, y el empuje que habéis tenido desde
aquí muchas entidades del tercer sector ha conseguido que
precisamente la Ley de contratos a nivel nacional excluya de
la Ley de contratos precisamente esa concertación social para
que después el Govern, que me consta que está trabajando,
pueda desarrollar una normativa que todavía dé mayores
garantías a la concertación social por la que tanto habéis
luchado y que ya se empezó a trabajar la pasada legislatura y
que se ha ido consolidando esta.

También me gustaría daros las gracias por la forma que
tenéis de trabajar, que no pasa siempre; habéis conseguido ser
capaces de crear redes, de crear plataformas, tanto por
ámbitos de trabajar todos juntos, de dejar ese orgullo por una
parte y ser capaces de compartir información, que no siempre
es fácil llegar a ese punto, compartir información, compartir
esa experiencia, crear vuestras redes, pero también crear una
red conjunta que és la Plataforma del tercer sector, que
evidentemente cada día se está consolidando, cada día es más
fuerte, y eso tampoco ocurre en todas las comunidades
autónomas y creo que sois un ejemplo para toda España.

Y esa unidad que vosotros habéis conseguido lo que ha
hecho es que nos hayamos unido nosotros, que hayamos sido
capaces de llegar a acuerdos tan importantes como la
aprobación de esta ley, que estoy convencida de que va a
suponer un antes y un después en nuestra comunidad
autónoma, que evidentemente este es el punto de partida,
porque a partir de aquí hay que trabajar, hay que desarrollarla,
hay que implementarla, pero evidentemente es una ley que con
el consenso que hemos tenido perdurará en el tiempo. 

A partir de aquí entre todos estoy convencida de que
seguiremos trabajando, y otra vez muchísimas gracias a todos.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. Bon dia a tots, a totes, diputats, diputades,
consellera, i bé, als protagonistes del dia d’avui, que són les
entitats del tercer sector, moltes gràcies per la vostra
presència i sobretot pel vostre treball.

Avui amb l’aprovació de la Llei del tercer sector són
moltes les pretensions que tenim, i el primer de tot és donar
el valor que correspon a les entitats del tercer sector social
mitjançant el seu reconeixement enfront de la incursió de
noves iniciatives empresarials privades en aquest àmbit, que
no només han precaritzat, precaritzen les condicions laborals
dels treballadors sinó, al mateix temps, el servei que
ofereixen. Per tant considerem un avanç contenir la irrupció
d’empreses privades alienes al sector en les prestacions
d’aquests serveis limitant la fórmula de concurs públic per a
l’adjudicació de serveis socials, amb el propòsit que només hi
puguin participar entitats sense ànim de lucre orientades a
solucionar els problemes de les persones i els col·lectius que
atenen, a defensar els seus drets, a més d’estimular la
partic ipació  i el diàleg democràtic en el si de les seves
organitzacions. D’aquesta manera les entitats reconegudes i
censades per aquesta llei tindran un estatus rellevant a l’hora
de col·laborar amb l’administració pública.

Un altre objecte d’aquesta llei és adoptar i promoure
mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes
mitjançant la formalització d’aquesta col·laboració a través de
concerts i convenis, a la vegada que regularà la manera de
relacionar les administracions competents i les entitats del
tercer sector en la provisió i el finançament de serveis de
responsabilitat pública i interès general per part de les entitats
del tercer sector social. Impulsar la cooperació i
col·laboració de les organitzacions entre sí i amb el sector
públic, les empreses i altres agents socials és un altre dels
objectius d’aquesta llei, i que trobem necessari per contribuir
a enfortir la capacitat del tercer sector d’acció social i atendre
els seus col·lectius d’una manera més eficient i responsable,
i per això, per aconseguir una major eficiència i una major
atenció, s’inclouran en aquest àmbit, com ha dit ja el Sr. Jaume
Garau, les empreses d’inserció social i laboral, les
cooperatives d’acció social sense afany de lucre i els centres
especials d’ocupació sense afany de lucre d’imprescindibilitat
social i que es consagren exclusivament en objectius i
finalitats a la integració laboral i social de les persones amb
discapacitat.

També vull destacar l’article 16, sobre obligacions de les
organitzacions del tercer sector social de Balears que
col·laborin amb les administracions públiques balears, entre
les quals cal destacar, dels 14 punts, la de garantir unes
condicions laborals dignes al personal remunerat amb el
compliment dels convenis col·lectius de referència, així com
unes condicions adequades al personal voluntari d’acord amb
la legislació del voluntariat. O la de considerar i avaluar
l’impacte de la seva activitat des de la triple perspectiva social,
ambiental i econòmica, la perspectiva de gènere i, en darrer
terme, sobre els drets i les oportunitats de les persones
destinatàries o últimes. D’aquesta manera l’incompliment de
les obligacions podrà donar lloc a la rescissió de la
cooperació i col·laboració amb les administracions públiques
laborals. Es tracta de blindar un bon servei a la ciutadania.

Per acabar la llei recull a la disposició  addicional una
modificació de la Llei de subvencions per tal d’establir el
pagament avançat a l’entitat considerada entitat del tercer
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sector social per la Llei del tercer sector, la llei de les Illes
Balears; es tracta d’agilitar el pagament a aquestes entitats, que
depenen econòmicament per poder continuar amb la seva gran
tasca social.

Com es pot concloure per tot allò dit, aquesta llei és el
compromís per part de les administracions envers el tercer
sector social, i donar protagonisme i prioritat a les entitats
que històricament han demostrat la seva voluntat per atendre
les necessitats socials del moment. 

Torn a agrair la participació i la bona voluntat per part de
tots els grups parlamentaris en relació amb l’aprovació
d’aquesta lle i, en especial a la persona que ha coordinat el
treball d’aquesta ponència, el Sr. Jaume Garau, sense llevar els
vertaders protagonistes d’aquesta llei, que sou vosaltres, les
entitats que heu lluitat per aconseguir una societat més justa
i més digna. Gràcies pel vostre treball. Gràcies a la cambra per
la llei. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bon dia. Gràcies, Sr. President, senyors diputats,
diputades, públic del tercer sector, benvinguts.

Com ja vàrem dir a l’anterior ple és la primera lle i del
tercer sector d’acció social a les Illes Balears elaborada per
tots els grups parlamentaris i consensuada amb el tercer
sector social. Per tant aquest consens l’ha de fer duradora i
forta i ha de servir de mostra de les possibilitats de diàleg de
la política, un bon exemple per mostrar als ciutadans.
Reconeix legalment i empara la feina, tradició i trajectòria de
les entitats del tercer sector social, reconeix aquest sector
com a subjecte i protagonista de les polítiques socials, el
defineix, tot i la dificultat, i li dóna suport en la possibilitat de
relacionar-se amb l’administració pública. Estableix tipus de
col·laboracions entre entitats i administració pública i crea
així un diàleg civil que afavoreix el desenvolupament i la
promoció del sector. Crea un espai d’intercanvi d’opinions.

Aquesta concertació ja existeix a la sanitat i a l’educació,
però als serveis socials no hi era, encara que a la Llei de
serveis socials, en vigor actualment, ja es va poder aprovar un
decret per fer-la possible, tant amb la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, que ha pogut avançar concerts en salut
mental i ex tutelats i el consell insular amb persones
discapacitades.

Són o sou entitats que generen benestar social i igualtat.
Sou entitats que millorau l’entorn social, que provocau
cohesió social i sou expressió organitzada de la solidaritat
ciutadana i es manté, almenys en part, amb la seva aportació
voluntària.

Prevenir, pal·liar, corregir processos d’exclusió com
promoure processos d’inclusió i participació social, no sols
des de l’àmbit dels serveis socials sinó també des de
sociosanitari, sociolaboral, socioeducatiu i sociocultural, és
a dir la transversalitat, són objectius d’aquestes entitats .
Recalcar que la concertació és fonamental per mantenir els
serveis que presten aquestes entitats, que són serveis bàsics i
necessaris, com les residències, els centres de dia, els centres
ocupacionals, o d’atenció primerenca, per a un sector que
treballa amb persones vulnerables, com pot ser la discapacitat
o la salut mental, per exemple.

També suposa la creació d’un registre d’entitats del tercer
sector i d’aquesta manera queden reconegudes. Reconèixer els
drets com el de la participació en l’elaboració de qualsevol
iniciativa que es faci des de les institucions i que afecti als
seus usuaris. El Govern tendrà l’obligació de fer una estratègia
de suport a les entitats del tercer sector consensuadament,
cada quatre anys, que es presentarà al Parlament i s’avaluarà el
seu desenvolupament i s’ha de donar a conèixer el que fan.
Aquest punt ha de potenciar aquestes entitats. També
manifesta la voluntat perquè les institucions públiques
col·laborin amb les infraestructures necessàries d’aquestes
entitats, un altre punt de suport a aquestes entitats.

Implica tota l’administració, Govern, consells, ajuntaments
i planteja relacions entre l’administració, empreses i tercer
sector. Un altre aspecte que ha de potenciar és l’eficiència.
Aquesta llei també facilita la participació de les entitats del
tercer sector en el Consell Econòmic i Social. D’aquesta
manera el tercer sector serà més eficient, més transversal i
participatiu i establirà relacions amb l’administració pública.
També regula i ordena el sector econòmic que representa el
tercer sector, caracteritzat per no tenir afany de lucre i sí de
donar serveis i promoure una economia més solidària i de
serveis.

Que aquestes entitats i l’administració pública puguin
col·laborar i concertar i coordinar esforços per a què
determinats col·lectius socials no quedin exclosos d’uns
nivells suficients de benestar, es pot considerar un èxit de la
societat. Es calcula que afectarà unes 20.000 persones de
col·lectius més vulnerables i  en risc d’exclusió social,
desprotecció, discapacitat o dependència.

El tercer sector social és un sector que no pot deixar fora
ni la infància, ni la joventut, ni majors, ni dones, ni
immigrants, ni persones amb discapacitats, ni organitzacions
de persones afectades de malalties, ni famílies, ni
organitzacions que treballen per a la integració social i laboral
de persones sense llar, o que s’enfronten a situacions
cròniques d’exclusió, o amb problemes derivats d’addiccions.
Recordem que aquestes entitats tenen un nivell més alt de
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confiança ciutadana que partits polítics, Parlament, Govern, o
sindicats i que la seva proximitat és el motor que les mou.

En definitiva, aquestes entitats avancen, o avanceu cap una
societat més justa, més solidària, igualitària i participativa. I
recordem que el voluntariat és símptoma d’una societat
avançada democràticament. Aquesta llei afavoreix el
desenvolupament i la promoció del tercer sector. Esperem
que la regulació d’aquesta llei no quedi només sobre el paper
i que serveixi per a què les persones més vulnerables de la
nostra comunitat estiguin més emparades i visquin amb
dignitat. Que a la pràctica molt més casos humans, amb noms
concrets, tinguin més facilitats  per resoldre els seus
problemes. Al cap i a la fi fem política per servir al ciutadà. 

I també des d’aquí volem agrair la feina feta per Jaume
Garau, com a coordinador, que ha conduït a bon port aquesta
llei.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom altra
vegada, bon dia també a tots els representants del tercer sector
que avui ens acompanyen.

Bé, com s’ha dit i  repetit perquè evidentment és una
característica molt singular del que avui discutim, aquesta
proposició és el resultat del treball d’una ponència en la que
han participat tots els grups i en la que ens hem posat d’acord
tots els grups i encara doncs que això s’hagi repetit jo crec
que és una particularitat que cal ressaltar, perquè és una bona
notícia que en segons quins temes els partits siguem capaços
de superar les nostres diferències, que també n’hi ha hagut en
la discussió, no és que tots estiguem d’acord amb tots i
cadascun dels punts, però hem entès que valia la pena cedir
tots, alguns per unes bandes, els altres per les altres, per tal
d’assolir aquest consens.

En el debat de presa en consideració que vàrem fer fa 15
dies, jo ja vaig ressaltar que aquesta coincidència era una bona
notícia perquè és veritat que, encara que sembli una idea
evident que s’ha de potenciar el tercer sector i que és bo que
l’administració col·labori amb el tercer sector, sí que és
veritat que moltes vegades des de molts sectors aquesta
situació, la valoració de la conveniència de la col·laboració
públicoprivada es tracta com un mal inevitable, com una
situació transitòria que té unes arrels històriques, em sembla
que la Sra. Fernández ho comentava i és una situació
transitòria que s’ha d’acabar superant amb l’assumpció per part
del sector públic de tots aquests treballs que fan les entitats
del tercer sector.

Idò no, l’aprovació d’aquesta llei i aquest és un element si
volen simbòlic, però a mi em sembla molt important, implica
que reconeixem que el partenariat públic i privat és positiu,
que s’ha de reconèixer i que s’ha de potenciar, que no és un
mal inevitable, que és fruit d’un (...) històric , s inó que en
valorem tot el que té de positiu i el volem impulsar i li volem
donar major profunditat.

És cert, com s’ha dit, que històricament les entitats de la
societat civil han hagut de fer-se càrrec de la prestació de
determinats serveis socials, simplement per la incapacitat de
l’administració per donar-hi resposta. Però no només
històricament, encara ara i recentment apareixen noves
necessitats, nous col·lectius que necessiten suport. I són les
entitats civils, o els ciutadans particulars, s’ha fet referència
als directament afectats, als pares, a les mares que tenen
aquest paper tan important, són com deia els ciutadans
particulars els que s’organitzen en primer terme per donar
resposta a aquestes noves necessitats. I quan parlem de noves
necessitats, moltes vegades no parlem en sentit estricte de
necessitats que abans no existissin, sinó simplement de
realitats de les quals la societat va prenent consciència i que
gradualment s’integren dins l’àmbit en el qual considerem que
l’acció social ha de donar resposta; és a dir, el problema és
molt antic i de vegades sembla que hi ha problemes que abans
no existien, no, és que ara es visualitzen, perquè ara hi ha una
consciència social de què les famílies no tenen per què
suportar amb resignació i en solitari aquella problemàtica,
sinó que és tota la societat, tota la tribu, també l’administració
la que ha de donar resposta.

Com diem, per tant, és la societat civil sovint la primera
que dóna resposta a aquestes necessitats i, per tant, seria
absurd que l’administració substituís simplement aquestes
entitats, quan arriba i que té la capacitat per fer-ho, i es
malbaratés l’experiència que aquestes entitats i els seus
voluntaris han adquirit respecte les problemàtiques a les que
donen resposta. I no només això, sabem també que moltes
vegades aquestes entitats tenen capacitat per ser més eficients,
més pròximes i més flexibles en la prestació dels serveis. I
aquest és el gran valor afegit que hem de defensar.

És per tot això que donam suport plenament l’orientació
d’aquesta proposició de llei, que cerca enfortir la capacitat del
tercer sector social per atendre les necessitats dels
col·lectius als quals s’adreça i que fixa també els mecanismes
perquè esdevengui l’interlocutor i l’actor efectiu que
l’administració necessita en aquest terreny.

La llei que avui aprovarem fa contribucions importants per
assolir aquest objectiu, jo en destacaré tres. En primer lloc, es
defineix una cosa que pot semblar òbvia o evident, el Sr. Garau
ja hi ha fet referència, es defineix amb precisió què és i què
pot formar part d’aquest tercer sector d’acció social, això és
essencial per a després poder desplegar totes les polítiques
que conté la llei.

En segon lloc, consagra el diàleg ciutadà com el
mecanisme per excel·lència perquè el tercer sector pugui
contribuir a la definició de les polítiques públiques, o dit d’una

 



6920 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 122 / 15 de maig de 2018 

altra manera, perquè el tercer sector sigui un actor, sigui
tengut en compte a l’hora de definir aquestes polítiques, no
sigui només un prestador d’unes polítiques que l’administració
ha decidit de forma unilateral.

Tots aquests elements culminen en el principi de
preferència que s’estableix a favor de les entitats del tercer
sector a l’hora d’establir  les diferents possibilitats de
col·laboració amb el sector públic , la preferència a l’hora
d’establir les diferents possibilitats de col·laboració. Jo vull
destacar aquest punt perquè crec, almenys és la meva opinió
personal, que potser és l’element més determinant, és a dir, la
llei té una part de reconeixement a la feina del tercer sector,
una part simbòlica que és important, que s’havia de fer, i també
té alguns ressorts efectius, eficaços per afavorir la
col·laboració del tercer sector i per a mi aquest, el principi de
preferència, és aquest element determinant. D’aquesta manera,
la Sra. Maicas hi feia referència, la llei ataca una problemàtica
que ha generat no poques controvèrsies en els darrers anys, i
jo, que conec més la realitat de Menorca, doncs, també ha
passat, i és que ha començat a haver-hi, s’han començat a
introduir en la prestació de serveis socials entitats que tenen
una gran capacitat de ser competitives en els processos de
contractació  pública, però que alhora sabem, perquè s’ha
demostrat, que no tenen la capacitat de prestar els serveis amb
el nivell de proximitat, de coneixement i  d’adaptació que
requereixen els serveis que presten i, per tant, havíem de donar
una resposta a aquesta problemàtica.

Dipositem les nostres esperances en aquesta llei perquè
pugui ser un instrument eficaç per identificar les entitats que
aporten un valor afegit important a la prestació dels serveis
socials i  que sigui també així un ressort determinant per
enfortir aquestes entitats amb el suport de l’administració
pública.

No m’estendré més en la justificació de la pertinença de
la proposició de llei, ja que sent com és una proposta unànime
doncs diversos portaveus han anat fent referència a diversos
aspectes i  no tendria sentit allargar-me més. Jo també vull
acabar, com no, agraint a tots els ponents la capacitat d’assolir
aquest acord unànime i també, com ha fet tothom, Sr. Garau
agrair-li a vostè, però no només per la feina que ha fet, que ha
estat molta, jo li vull agrair un tarannà. Jo sempre dic que quan
la gent em pregunta la meva experiència aquí al Parlament dic
que jo aprenc de tothom, tothom, tots els diputats tenen coses
a ensenyar-nos i vostè, que sempre prefereix quedar en un
segon terme en els grans rifirrafes polítics, vostè té un
tarannà, una manera de fer que s’està demostrant que permet,
doncs, que les lleis surtin amb aquest nivell de consens, per
tant, jo li vull agrair aquest mestratge.

I, bé, també evidentment agrair a les entitats perquè a la
ponència també han participat les entitats, han vengut, ens han
ajudat. Per tant, agrair a tothom que ha posat e l seu granet
d’arena perquè avui puguem aprovar aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel 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. Sumar-me
i donar la benvinguda a les entitats del tercer sector presents
en aquest parlament i donar-los les gràcies per la lluita i la
feina constant.

Fa poc més de dos anys parlàvem per primer pic en aquesta
legislatura de la necessitat d’establir un marc consensuat per
al tercer sector. Avui, després d’un procés de debat, diàleg i
també aprenentatge, podem dir que hem aconseguit un gran
acord entre els grups parlamentaris i, el més important, amb
les entitats del tercer sector de les Illes Balears. 

M’atreviria a dir que estam d’enhorabona com a societat
perquè el que aquesta llei pretén és estendre la mà als
col·lectius vulnerables i a totes aquelles associacions que
dediquen el seu temps i esforç a combatre l’exclusió social. 

La Llei del tercer sector d’acció social és una llei
participativa, solidària, transversal i que fomenta la
cooperació, una llei que ha estat pensada per donar eines a les
entitats que durant molt de temps han hagut de superar
obstacles quan l’administració pública hauria d’haver estat un
aliat en comptes d’un enemic. 

S’ha de reconèixer que aquestes organitzacions han perdut
recursos humans i econòmics i també massa temps en
paperassa i en burocràcia precisament per l’absència d’un text
regulador com aquest. Això no lleva, en cap cas, que les
entitats sense ànim de lucre no hagin de ser transparents, és
clar que hi ha d’haver mesures de control, transparència i
avaluació, però mesures formulades en sentit positiu i no en
forma de traves i obstacles enmig del camí.

En la nostra opinió, la llei ha assolit també aquest objectiu
ja que defineix les organitzacions i les seves activitats
d’intervenció, entre d’altres objectius, i això facilitarà la tasca
del seu dia a dia. 

D’altra banda, ningú no pot perdre de vista que hem passat
per una greu crisi econòmica que ha modificat indubtablement
el perfil de les persones que es troben en risc d’exclusió
social i el tercer sector ha fet una feina inestimable per a elles
i per al seu benestar. A la vegada, aquest canvi de perfil també
ha servit per posar en evidència les mancances de les
prestacions dels serveis socials de l’administració pública i
les dificultats per les quals han de passar organitzacions sense
ànim de lucre.

Tenint en compte aquesta reflexió la llei que aprovam avui
estableix en el capítol 3 les formes de col·laboració que s’han
de donar per teixir una xarxa del tercer sector social de les
Illes Balears que faciliti polítiques socials més dinàmiques,
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més fortes i capaces d’arribar a tots aquells que ho necessitin.
Així mateix, és una llei que mira d’evitar errades i mancances
que s’han produït en el passat.

Un altre punt destacable del text està redactat a l’article 17
que posa les bases d’una estratègia de promoció que ha
d’enfortir, impulsar i desenvolupar les organitzacions i les
seves funcions. A més a més, aquesta estratègia ha de ser el
nexe d’unió d’entre la xarxa del tercer sector i l’administració
perquè no es tornin a repetir els sentiments d’abandonament
i solitud que han sentit les associacions temps enrere. 

En resum, des d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS valoram aquesta llei com a un full de ruta que ha de
guiar les accions no només de les associacions sinó també de
l’administració i enfortir la cooperació entre elles. Així
mateix, volem donar les gràcies a tots e ls  membres de la
ponència, de tots els grups, i en especial també ho faré al
coordinador Sr. Garau, per l’esforç i la voluntat de consens, i
sobretot a les associacions del tercer sector social que han
col·laborat i fet feina en l’elaboració d’aquest text. 

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Huertas. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, vicepresident, bon dia de nou a tothom. Primer,
donar la benvinguda a totes les persones representats del
tercer sector i  donar-los les gràcies per la seva feina en el
desenvolupament d’aquesta llei. També vull mostrar la meva
satisfacció per haver estat capaços d’arribar a un consens
superant totes les diferències, com ha dit el Sr. Josep.
Efectivament, no tots estam d’acord amb tots els punts, però
hem sabut per al bé general arribar a un consens que era el
necessari per a aquesta llei.

Bé, jo no m’estendré massa perquè tot el que volia...
moltes de les coses que volia dir ja s’han dit, però sí que
recalcaré alguns punts de la llei de cara a la seva
reglamentació. En primer lloc, destacaré el reconeixement a
les organitzacions d’acció social que duen realitzant una tasca
fonamental per a tots nosaltres i de les que segurament tots i
cada un dels que som aquí en algun moment també ens n’hem
beneficiat, bé perquè en formam part o hi col·laboram o bé
perquè hem estat objecte dels seus serveis. La solidaritat i el
compromís social és imprescindible per configurar una
societat més justa i participativa.

És important, no obstant, i no vull deixar de recalcar-ho,
que les organitzacions del tercer sector siguin un
complement, un afegit necessari en l’acció social que és
responsabilitat de les administracions públiques i que són
aquestes últimes les que han de respondre del bon fi de les

accions que realitzin, i no han d’oblidar en cap cas que són les
responsables finals del benestar de la ciutadania.

El tercer sector s’ha d’entendre com a una via perquè les
persones puguin retornar a la societat allò que en reben, com
un mecanisme d’equilibri de solidaritat, però no de substitució
de les obligacions de les administracions públiques.

És per això que es fa necessari, com diu l’article 3, en el
seu apartat 2.a) que no es persegueixi la distribució de
beneficis econòmics, per cap via, -afegesc jo-, i l’obligació de
revertir tot el benefici en la missió de l’organització i també
-com diu l’apartat 2.b) del mateix article- que la missió se
centri en col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat,
exclusió, desprotecció, discapacitat i/o dependència.

Tot això que esment, farà necessari quan s’abordi el
desenvolupament de la reglamentació d’aquesta llei que es
presti especial atenció a la transparència que, des de la meva
òptica, en cap cas no haurà de ser inferior a la que reclamen
les administracions públiques.

És molt important aquest aspecte perquè el tercer sector
és operatiu i eficient mentre gaudeixi de la confiança de la
ciutadania i és per això que s’ha de reforçar aquesta confiança
amb màxima transparència i rigor. Darrere de l’acció social i
aprofitant-se d’aquesta no pot haver-hi negligència, frau,
intrusisme professional o altres, tan sols per esmentar uns
exemples.

També és necessari, com ja ha recalcat la Sra. Maicas, el
que reflecteix l’article 16 al seu apartat 1.a) i és que es
garanteixi al personal remunerat d’aquestes organitzacions
l’acompliment dels convenis col·lectius de referència i
condicions adients d’acord amb la legislació, perquè això farà
que es pugui acomplir amb l’apartat h), que és oferir les
millors condicions de servei.

No em vull estendre més, però no he volgut deixar de
reflexionar respecte d’aquest aspecte que per a mi és molt
important i ho és perquè crec en l’important paper social de
les organitzacions del tercer sector i en la feina que fan.

Moltes gràcies a tots i a totes, a les entitats del tercer
sector, al coordinador de la ponència, el Sr. Garau, i a tots els
treballadors del Parlament que han intervingut en aquesta llei
i que han facilitat la nostra feina.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Entenc que, tal com s’ha
produït el debat i no havent-hi contradiccions entre els grups
parlamentaris, podem suprimir el segon torn... e l torn de
rèplica al qual tenen dret els grups parlamentaris, hi estan
d’acord?
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(Se senten veus de fons que diuen:“sí”)

Idò, puc considerar aprovada per assentiment la proposició
de llei debatuda?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

Idò, es faculta als serveis jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Queda aprovada la Llei del tercer sector d’acció social.

(Aplaudiments) 

VI. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i  en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de
l a Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport al s
emprenedors i la seva internacionalització.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que consisteix en
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.

Abans de debatre aquesta proposició de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i en lectura única. Puc considerar
acordat aquest procediment de tramitació per assentiment?

(Se senten veus de fons que diuen:“sí”)

VII. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de
llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei
4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització.

Idò finalment passam al setè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Proposició de llei RGE núm.
10225/17, de modificació  de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i  la seva
internacionalització.

Intervenció dels grups parlamentaris en l’ordre en què han
signat la proposició de llei. Correspon començar al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Avui arribam al tràmit final d’una iniciativa legislativa
per modificar i adaptar la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors, una proposta de llei que ha de ser
debatuda i aprovada a les Corts Generals  i que recull una
demanda a favor de l’esport base que en certa manera ja en el
seu moment en la seva tramitació a les Corts Generals va ser
exposada i reclamada per part de les diferents formacions en

aquell moment representades, i que, bàsicament, es resumeix
en un element clau, fonamental, que és tenir un règim, una
regulació especial, específica tant en l’àmbit laboral com en
l’àmbit fiscal que vagi a favor del que deim esport bàsic o dels
clubs esportius.

En aquest sentit, no m’estendré molt perquè el debat que
vàrem tenir de forma bastant..., amb prou consens, no fa massa
setmanes que es va produir, però sí que vull recordar que la
importància i la rellevància de l’esport han estat recollides a
la normativa tant europea com a la Carta Europea de l’Esport
o al Llibre Blanc de l’Esport de la Comissió d’Esports de la
Unió Europea, també a les nostres normes bàsiques, a l’Estatut
d’Autonomia, a la Constitució Espanyola i, en aquest sentit la
voluntat i l’esperit és fer del suport a l’esport bàsic un
compromís i una responsabilitat que també afecta
l’administració pública.

El club esportiu és sense cap dubte un dels pilars, el pilar
sense cap dubte en el qual es fonamenta la pràctica de l’esport
i la realitat dels clubs esportius a les Illes Balears té una
importància fonamental.

A les Illes Balears hi ha 1.856 clubs esportius registrats,
48 federacions i hi ha atorgades més de 100.000 llicències
federades. D’aquestes 48 federacions moltes són federacions
petites amb menys de 200 llicències i dels clubs..., quant als
clubs hi ha 43 federacions que tenen menys de 90 clubs i
només 5 en tenen més de 90.

Els clubs i les federacions esportives des de fa ja alguns
anys han pres un compromís, han optat i han incorporat la
professionalització en la seva gestió i la formació esportiva,
però també és cert que aquesta necessària professionalització,
i que hem de posar en valor, segueix necessitant de la figura
del voluntarietat. En aquest sentit, al club esportiu, li toca a ell
decidir, definir quines persones de l’entitat estan treballant,
són treballadors, i quines estan fent feina com a voluntaris i a
partir d’aquesta diferenciació, doncs, complir amb les
obligacions pròpies de cadascuna d’aquestes figures.

Però el cert és també que el club no és ni es pot tractar
com a una empresa, és una entitat sense ànim de lucre on
conviuen situacions molt diferents amb professionals
retribuïts, amb voluntaris reconeguts... i que s’ajusten a la
legislació del voluntarietat, voluntaris no reconeguts,
voluntaris amb compensacions i altres que no, etc.,
aportacions d’aquests darrers, dels  voluntaris amb
compensacions que moltes vegades no són una retribució per
a la prestació d’un servei, però que supera el marge d’una
simple compensació que és el que estableix ara la regulació,
la normativa actual, una compensació per desplaçament, per
dieta o per roba. És una compensació per una tasca que no farà
un professional de forma retribuïda, però que compensa, si
més no simbòlicament, la dedicació d’un temps, la seva
disponibilitat, la seva regularitat, la seva responsabilitat.

En definitiva, l’única resposta possible a aquesta adaptació
passa per tenir una consideració, una regulació específica
d’aquest sector que la tengui en compte i que no li sigui una
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llosa en contra de la seva activitat. És ver, i ho dèiem en el
passat debat, que avui aquesta modificació no té la sensació
d’urgent i és cert, però sí que la tenia fa alguns anys quan va
ser aprovada per unanimitat per aquest Parlament. En aquell
moment sí tenia la urgència perquè en aquell moment hi havia
doncs un procés d’inspecció que va posar en evidència una
situació diguem-li irregular i que va anar en detriment de
l’activitat d’aquests clubs esportius.

Per tant, jo avui crec que ens toca ser previsors i evitar que
allò es torni produir i l’única manera és reclamar que a aquesta
llei estatal es reculli l’especificitat com dèiem laboral i fiscal
dels clubs esportius. Recordarem tots que aquesta proposició
de llei, com altres, ha estat aprovada per unanimitat per
aquesta cambra, com la llei de les prospeccions, o com la
modificació del règim especial de la tarifa màxima i després
no ha tingut la sort de ser ni tan sols debatuda a les Corts
Generals, en el Congrés dels Diputats i en el Senat, sinó que
la Mesa no la prenia en consideració.

Avui esperem, però, que per dos motius no passi el mateix,
no passi el mateix perquè el compromís dels grups que avui li
donin suport serà un compromís que també es traslladarà als
grups de les Corts Generals, és a dir, crec que és fonamental
que els que avui prenguin el compromís de tirar-la endavant
estiguin atents perquè els seus representants en el Congrés i
en el Senat doncs li donin la tramitació corresponent, i també
perquè tenim una sentència de 12 d’abril de 2018, del Tribunal
Constitucional, que desestima el conflicte entre òrgans
constitucionals, la sentència 355/2017, que va promoure el
Govern en contra del Congrés dels Diputats, i que limita una
prerrogativa prou sorprenent, almenys vista des de la distància,
que entenia o que fins ara havia estat interpretada i utilitzada
d’aquesta forma, que és l’artic le  134.6 de la Constitució
espanyola que atorgava a l’executiu poder-se oposar a la
tramitació parlamentària d’iniciatives que, i aquí era el gran
debat, suposassin una disminució dels ingressos, o un augment
de les despeses pressupostàries. El nostre grup pensa que el
Govern de l’Estat va fer un ús, si més nou un abús, d’aquesta
prerrogativa i va bloquejar moltes iniciatives que sense cap
dubte havien de ser debatudes en el Congrés de Diputats.

Sí que aquesta iniciativa que avui presentam té una
diferència respecte de l’anterior i és una modificació que
permet, de ser aprovada en el Congrés dels Diputats, que els
efectes damunt el pressupost general de l’Estat no seran
immediats, sinó que poden ser traslladats en el primer
pressupost que s’aprovi després d’aprovar-se aquesta
proposició de llei.

A part d’açò jo crec que posa cosa més, crec que el
consens i la unanimitat que es va expressar fa uns anys en
l’aprovació d’aquesta proposició de llei, avui s’hauria de
repetir, seria el més lògic, el que tindria més sentit. I esperem
que sigui així, esperem però que aquesta vegada sí sigui
debatuda i sigui presa en consideració en el Congrés dels
Diputats i lògicament també sigui aprovada i modificada i
incorpori aquest règim especial que avui reclamam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que seré breu perquè
pràcticament ja s’ha dit el que volem dir, és a dir, avui amb
aquesta proposició de llei el que fem és parlar de la
modificació puntual de la Llei d’emprenedors, aquell apartat
que incideix en un aspecte important, que és l’aspecte de
l’esport no professional; és a dir, venim a parlar aquí, nosaltres
volem..., de l’esport base i dels clubs esportius. Crec que per
part del portaveu previ, ja ha parlat de tot el que és important
i l’important és deixar clar que la feina dels clubs esportius és
una feina que a més de tenir un caire formatiu, instructiu,
també és una feina que permet que la població pugui entendre
la importància de la pràctica esportiva i posar en pràctica
aquelles conductes que permeten gaudir d’una vida millor,
d’una qualitat de vida millor, però també l’esport base difon
tot un seguit de valors entre els joves i esportistes que cal
remarcar.

La feina de tots aquests clubs s’ha vist moltes vegades
afectada, perquè aquests clubs han funcionat des del seu inici
de manera gairebé moltes vegades altruista i, malgrat això,
s’ha permès estructurar tota una xarxa de clubs, tota una xarxa
d’organitzacions i d’agrupacions que fan que l’esport base hagi
agafat pes al llarg del temps, tant des del vessant esportiu, com
també del vessant social. Aquests clubs en un moment
determinat optaren per anar professionalitzant-se, entrar en
federacions i professionalitzar-se i poc a poc han anat
incorporant personal, personal moltes vegades voluntari que
ha anat millorant aquest tipus d’oferta.

Ara aquest personal, per mor de la Llei d’emprenedors, es
va veure que..., s’inicià un procés de fiscalització, fiscalització
de dues bandes: per una banda, del personal perquè hi va haver
tota una sèrie d’inspeccions de treball, i això va fer que els
clubs optaren per donar d’alta a la Seguretat Social, però
també es varen adonar ràpidament, es va veure que aquesta
situació no era sostenible i moltes vegades aquestes altes de
la Seguretat Social s’han donat de baixa. Per tant, hagueren de
fer una altra vegada de voluntaris, però assalariats.

Com ja es va dir en el debat de la presa en consideració,
aquestes inspeccions de la Seguretat Social ara no són tan
agressives, ara hi ha una situació més baixa i tornem dur
aquesta llei, aquesta proposició de modificació de llei, per
tornar aprovar els canvis, a banda de la que ja es va fer el març
del 2015. Nosaltres pensam que s’han de fer aquestes
modificacions, en el març del 2015 no es va poder dur
endavant perquè es va bloquejar la seva tramitació a la Mesa
del Congrés dels Diputats i ara la nostra obligació, i des del
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Grup Socialista pensam que hem d’agrair i reconèixer la tasca
que es fa des dels clubs i associacions de l’esport base i, per
tant, hem de facilitar que puguin desenvolupar aquesta feina i
puguin posar en valor el seu esforç i la seva dedicació, no sols
dels clubs, sinó també de tots aquells monitors i entrenadors.

Per tant, ara tornem insistir en aquesta modificació de llei,
que l’únic que intenta moltes vegades és assegurar la
supervivència dels clubs i facilitar el desenvolupament de
totes aquestes activitats. Esperem que si aquesta vegada
s’aprova, no passi com el 2015 i sí que pugui arribar al
Congrés dels Diputats i a les Corts no es posi cap entrebanc
per poder-la tirar endavant i puguem veure com les propostes
que fa aquesta proposició de llei es puguin tirar endavant, i el
més aviat possible es pugui posar en marxa aquest Pla de
suport econòmic i millora a l’esport base, que ara es proposa
en aquesta llei i que consideram que pot ser no només
beneficiós per a l’esport, sinó també beneficiós per a tothom.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. 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.
Breument, perquè fa quatre setmanes ja vàrem tractar
extensament per part de tots els grups la problemàtica
introduïda arran de la introducció de la disposició addicional
setzena a la Llei 14/2013. Aquesta disposició, com saben, va
donar lloc a què es considerin les activitats desenvolupades en
els clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que
s’enquadrin com a contractes a temps parcial, una
consideració que posa en risc la viabilitat dels clubs pel
sobrecost que pot suposar i  per la difícil compatibilització
d’aquest règim.

Ja s’han donat dades, el Sr. Martí ha donat dades del
nombre de clubs que poden estar afectats; és cert que la
situació ara mateix és de certa calma, com també deia el Sr.
Casanova, perquè no hi ha la pressió inspectora ara mateix que
hi va haver al principi d’aplicació de la llei, però la situació
normativa ara és mateixa que quan es va introduir la disposició
i per tant l’amenaça és la mateixa. Per això es va considerar
necessari reiterar aquesta proposta, atès que la primera
proposta que es va aprovar ja en aquest parlament a finals de la
passada legislatura va ser rebutjada per la Mesa del Congrés,
un rebuig que es va produir fent cas d’un informe del Govern
de l’Estat que abusava de la potestat de vetar iniciatives amb
efectes pressupostaris; podem dir ja que abusava perquè ha
quedat acreditat a la recent sentència del Tribunal
Constitucional que ja s’ha esmentat, i creim que és un fet
bastant rellevant amb la disposició que s’ha afegit a la

proposició per deixar clar que entraria en vigor en el proper
exercici pressupostari, i aquesta recent sentència del Tribunal
Constitucional deixar clar que es marca quin és el límit que té
l’Estat a l’hora de vetar propostes i  quin és el marge de la
Mesa del Congrés, i per tant creim que aquesta iniciativa no
hauria de tenir cap problema, almanco per iniciar la seva
tramitació al Congrés, i atesa la unanimitat que hi ha en
aquesta cambra esperem que també aquesta es mantengui a la
tramitació en el Congrés i pugui arribar a bon port, i que entre
tots reconeguem la feina importantíssima d’integració,
d’educació en valors, de convivència que fa l’esport base, i la
feina impagable que fa la gent que s’hi dedica, i  es pugui
establir un pla de suport econòmic per col·laborar des de
l’administració amb l’esport base i la seva millora, es pugui
establir un règim específic que enquadri aquestes activitats i
que les compensacions no tenguin la consideració de salari, i
es desenvolupi un règim especial per trobar el necessari
equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les
entitats esportives de base i les seves característiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. El nostre  grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa, com no pot ser d’una altra
manera, com ja va quedar palès en el debat de presa en
consideració. No reiteraré els arguments ni el diagnòstic ni la
problemàtic que ja han fet els portaveus que m’han precedit en
l’ús de la paraula, i com que el nostre grup vol donar suport
absolut a l’esport base i pensam que és positiu adaptar la
normativa a una realitat diversa, i a aquesta realitat dels
monitors i dels entrenador, evidentment voldríem i desitjam
que aquesta proposta vagi endavant a Madrid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara..., pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Intervenir en darrer lloc en un debat que té com a
objectiu l’aprovació d’una proposició de lle i presa en
consideració fa cosa d’un mes per tots els grups d’aquesta
cambra, i a la qual no s’ha presentant, mentrestant, cap esmena,
intervenir en un debat així i en aquestes condicions -ja se’n fan
el càrrec- té un inconvenient greu; és el de repetir moltes de
les coses que ja s’han dit, però com que em correspon
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intervenir per deixar constància del punt de vista de Ciutadans
en relació amb aquest assumpte, confii que sabran perdonar-
me si en repetesc alguna. De totes maneres faig comptes ser
molt breu, no passin pena, i això farà que no sigui gaire gran
aquest risc.

I ja que parlam d’esport no hi perdrem res recordant
d’entrada que la seva pràctica promou valors i principis
democràtics com la solidaritat, la igualtat i la integració social
de totes les persones, i que també promou el compliment de
normes, e l sentit de la justícia, l’èxit basat en el mèrit i
l’esforç, la cooperació i el treball en equip. És ver que molts
d’aquests valors poden trobar-se tan en el camp professional
com en el camp amateur, però no hi ha dubte que és en aquest
darrer on més abunden, en especial l’altruisme i la solidaritat.
L’esport professional, vulguis que no, té sempre present la
pressió del mercat, del negoci, i aquells que el practiquen
difícilment s’hi poden sostreure; al cap i a la fi el seu salari i
el seu futur laboral depenen dels èxits  i dels fracassos dels
clubs als quals representen. No és el cas, o no hauria de ser-
ho, quan els clubs en qüestió no són professionals; d’aquí que
convengui separar uns dels altres i fer-ho a tots els efectes, i
promoure i aprovar un règim especial relatiu a l’esport base.
No es pot aplicar una mateixa legislació laboral a un
professional que es guanya la vida amb la pràctica de l’esport,
que a un que la se guanya d’una altra manera i dedica a l’esport
unes hores al dia o a la setmana, sense altra remuneració que
la que pot correspondre-li en concepte de dietes o de
transport.

Per tant, en definitiva, és del tot justa i ben encaminada la
Proposició de llei de reforma de la disposició  addicional
setzena que avui ens disposam a aprovar, i confii, confiem
tots, crec, que aquesta vegada sí aconseguirem arribar a bon
port.

Moltes gràcies a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara hi ha dos grups
parlamentaris que encara no han parlat perquè no varen signar
la proposició inicialment, i correspon demanar si volen parlar
a favor o en contra d’aquesta iniciativa.

Idò correspon ara la intervenció en un torn a favor d’aquest
projecte de llei del Grup Parlamentari Popular... Correspon a
la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Jo també intentaré
ser breu, perquè crec que ha estat un tema altament debatut i
és complicat no ser repetitiva.

El març de 2015 ja es va debatre i sotmetre a votació
aqueixa proposició de llei per a la modificació de la Llei
d’emprenedors 14/2013, de 27 de setembre, de suport a
emprenedors, especialment pel que fa referència a la
disposició setzena. Avui torna a aquest plenari. Si el nostre

partit on ha firmat aqueixa proposta no és perquè el nostre
posicionament hagi variat del que vàrem tenir el 2015, sinó
que es valoraven altres vies per obtenir el mateix objectiu. El
nostre compromís segueix essent el mateix: estar al costat
dels interessos de l’esport base, dels interessos dels clubs i de
les federacions, que fan possible posar a l’abast dels nostres
joves l’esport, s inònim de salut, de cohesió social i
transmissor de valors. I així vàrem deixar constància a la presa
en consideració.

Tots els grups compartim, vàrem coincidir, que és
necessari treballar per una regulació laboral i fiscal que doni
resposta a les seves necessitats. Es va comentar aquí en aquest
plenari que aqueixa llei havia nascut amb un afany recaptador,
però la motivació era la infraregulació d’aquest sector, sector
que ha viscut dins una bombolla probablement més emparat en
el sentit comú; contràriament la hiperregulació, l’excés de
normes, moltes vegades ens du a casos poc clars i
compromesos com el que ens ocupa. Però no hem d’oblidar
que és una realitat que hi va haver existència de sol·licituds
d’actuació inspectora, que és una realitat que aqueixes
actuacions varen donar l’existència de relació laboral; per tant
no s’ha d’oblidar ni obviar que en molts d’aquests casos
s’estava privant dels drets laborals i de protecció social. Crec
que estarem d’acord que no s’ha de privar ningú dels seus
drets. En els clubs són minoria els assalariats que han d’estar
d’alta a la Seguretat Social, la majoria són voluntaris que
posen a disposició de l’esport el seu temps, carinyo i esforç. 

L’assumpte que ens ocupa, la disposició addicional
setzena, té un objectiu últim en què tots podem estar d’acord:
tracta de regularitzar la relació dels treballadors dels clubs
sense ànim de lucre mitjançant un contracte parcial en aquells
casos en què procedeixi. Tan cert és que aqueixa legislació
perjudica un col·lectiu molt ampli que una altra legislació
protegeix, la Llei del voluntariat autonòmic 3/1998, i el marc
regulador a nivell nacional 45/2015; les dues recullen el
voluntariat esportiu i permeten distingir entre els pagaments
que no tenen caràcter salarial, però que compensen les
despeses incorrents, com sabem, han de ser clubs sense ànim
de lucre i s’ha d’acreditar que el percebut és estrictament
compensació per a despeses.

De fet, per facilitar aquesta distinció s’ha elaborat pel
Consell Superior d’Esports un conveni per poder distingir
entre voluntarietat i relació laboral, però aquest voluntarietat
no sempre s’ajusta a les premisses del marc regulador. Per
tant, aquesta legislació vigent no abraça la protecció de totes
les casuístiques que es donen als  clubs, entenem la seva
preocupació perquè, sense aquesta col·laboració inestimable,
molts d’aquests clubs no podrien subsistir.

En conclusió i per acabar, s’ha de cercar aquest equilibri
entre la infraregulació i la supervivència dels clubs.

Per al nostre partit, el posicionament vàlid al 2015 és vàlid
avui per avui, encara no existeix aquesta urgència que hi havia
en aquell moment. Subscrivim les paraules que en aquest
plenari va exposar el Sr. Hidalgo... Fidalgo una per una: “S’han
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de trobar vies dins el nostre ordenament jurídic per donar
resposta a la situació particular dels clubs”.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. President. Si m’ho permet la meva
intervenció, en ser l’últim sincerament serà molt, molt curta. 

Sr. Pericay seré jo l’últim en acabar aquesta sessió
respecte d’això i... només vull afegir ja, com molt bé fa
pràcticament un mes el Sr. Nel Martí va exposar amb claredat,
va haver-hi unanimitat per part de tots els partits polítics i per
tant, nosaltres diem una vegada més sí que davant aquesta
necessitat de modificar la llei que avui debatem hem d’intentar
que les nostres veus, quan anem al Congrés a exposar què és
el que demanem, ni Partit Popular ni Ciutadans no s’oposin
davant d’una iniciativa més que surt del partit, perdó, del
Parlament de les Illes amb una unanimitat absoluta.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un cop fet el posicionament de tots els grups
parlamentaris i entenent que no hi ha contradiccions entre els
diferents grups parlamentaris, podem suprimir el torn de
rèplica i contrarèplica i donar el debat per conclòs. Puc
considerar que tots els grups parlamentaris hi estan d’acord?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

Pel tipus de proposició de llei, que ha de ser tramesa al
Congrés dels Diputats, el Reglament estipula, al seu article
185, que la votació s’ha fer per crida, però, entenent que hi ha
unanimitat i consens, deman: puc considerar aprovada per
assentiment la proposició de llei sense l’aplicació de l’article
185?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

Idò, atès que s’acompleix que hi ha majoria absoluta, es
faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Queda aprovada la Proposició de llei RGE núm. 10225/17,
de modificació de la Llei 4/2013, de suport als emprenedors
i la seva internacionalització.

 Ara correspon als grups parlamentaris que presentin les
propostes de nomenament dels tres diputats o diputades que
han de defensar la proposició de llei al Congrés, abans de
demà, dia 16 de maig, a les 10.30 hores, per tal que la Mesa,
d’acord amb la Junta de Portaveus, en pugui fer la designació.
A la propera sessió del Ple de la Cambra es comunicarà el
nom de les persones designades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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