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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats , membres
del Govern, començam la sessió d’avui. Passarem al primer
punt de l’ordre del dia que correspon al debat de les preguntes
amb sol·licitud resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5451/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació dels
reglaments que preveu la Llei d’habitatge.

Passam a la primera pregunta RGE núm. 5451/18, relativa
a aprovació dels reglaments que preveu la Llei d’habitatge, que
formula la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sr. Borràs, ¡tranquilícese que
acabamos de comenzar el pleno!, pero, por si acaso, como
somos precavidos sí que queríamos hacer esta pregunta al
Govern, en concreto supongo que nos contestará el conseller
de Territorio.

La semana pasada este parlamento aprobó la flamante Ley
de vivienda que había presentado el Govern, eso sí, tres años
después de su llegada al gobierno, a pesar de que habían
prometido que esta sería una ley prioritaria, ya que, según
ustedes, iba a solucionar todos los problemas de vivienda de
nuestra comunidad.

No voy a volver a manifestar nuestra opinión sobre esta ley
porque ya tuvimos un debate muy intenso la semana pasada,
pero sí que es cierto que una de las peculiaridades, por
llamarlo de algún modo, de esta ley es el amplio despliegue
normativo que prevé, és decir, prácticamente para poder
desarrollar cualquiera de las medidas que contempla esta ley
se necesita de un reglamento y, además, es algo que prevé en
exceso, ya se lo decía el propio Consejo Consultivo.

Nuestra duda es, evidentemente, si todas aquellas medidas
especialmente todas las medidas estrella se van a poder
desarrollar esta legislatura. Así que nos gustaría que nos
contestase, ¿cuál es la planificación que tiene pensado el
Govern para poder aprobar y desarrollar todo el despliegue
normativo que prevé la Ley de vivienda? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. És una llei prioritària, una
llei consensuada, una llei molt treballada i àmpliament
acordada i no sap, Sra. Fernández, el que li agraesc en certa
manera que em faci vostè aquesta pregunta. 

Vostès, que la van criticar tant aquesta llei, vostès que van
ser els únics que amb una esmena a la totalitat demanaven la
retirada íntegra de la llei perquè deien que no serviria per a
res; al cap d’una setmana, quan els lletrats encara no han tingut
temps de revisar-la i enviar-la a la publicació del BOIB, quan
encara no ha entrat en vigor, vostès ja ens demanen quin serà
el ritme d’execució.

Home!, per a alguna cosa sí que servia aquesta llei, per a
alguna cosa sí que serveix i sí que ajudarà a donar resposta en
contra del que vostè defensava la setmana passada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Gracias, presidente. Sr. Conseller, veo que lo tiene muy
claro. Mire, ustedes, que fueron y prometieron el oro y el
moro cuando se presentaron en campaña electoral para
solucionar todos los problemas de vivienda; ustedes, que
prometían ese plan de lucha contra los desahucios que aun
estamos esperando; que prometían construcción de viviendas
de VPO que veremos con mucha suerte la siguiente
legislatura; que prometían una ley que sería inminente,
prioritaria y que la aprueban un... tres años, perdón, después de
llegar al gobierno, que prácticamente para poder realizar
cualquiera de las medidas que prevé esta ley que ustedes han
prometido a la ciudadanía necesita un reglamento y usted es
incapaz de contestar cuándo van a estar aprobados estos
reglamentos, ¿y le parece extraño que se lo preguntemos?
Porque prácticamente todos las promesas que ustedes
hicieron en campaña electoral, estemos o no estemos de
acuerdo nosotros, están recogidas en esta ley y al final va a ser
una ley que tampoco se va a aplicar durante esta legislatura
porque van a ser incapaces de poder aprobar estos
reglamentos.

Sr. Conseller, y todo su govern, al final su política de
vivienda se podrá resumir de patada para adelante, es decir,
cualquiera de las medidas que ustedes han planteado las
veremos con suerte la siguiente legislatura.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Totes les coses que dèiem,
Sra. Fernández, les fem, aquesta és la gran diferència amb
vostès.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805451


7070 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 125 / 5 de juny de 2018 

Què prioritzarem d’aquesta llei ara, cap on hem prioritzat
els primers esforços? La primera: servei d’acompanyament.
Ja hem mantingut contacte amb tots els consells insulars i amb
l’Ajuntament de Palma amb la intenció de muntar una
estructura transversal que arribi a totes les illes i que parteixi
també del mateix àmbit municipal.

Segona, servei d’inspecció, amb una oficina d’habitatge
desocupat. Ja hem contractat els tres primers inspectors d’un
total de tretze que al llarg dels pròxims mesos arribaran i que
ja estan redactant en aquests moments un pla d’actuació per tal
de poder-lo fer efectiu tant just la llei entri en vigor, que
encara no hi ha entrat.

Tercera, procediment administratiu. La cessió obligatòria,
detall garantit de l’efectivitat de la cessió dels habitatges per
part dels grans tenidors. En el moment en què es publica la
llei, que encara no s’ha publicat, tenen els grans tenidors tres
mesos per presentar davant l’administració pública els seus
habitatges que tenen tancats, i en aquests moments ja estam
protocol·litzant precisament tota aquesta feina.

Què vol dir que no serà efectiva dins aquesta legislatura,
Sra. Fernández, què vol dir? Sí, en tres mesos els grans
tenidors, els fons voltors tenen aquesta obligació. Tenim ja
servei d’inspecció, que ja està començant a treballar amb tres
persones en aquests moments i al llarg d’aquest any arribarem
a les tretze.

Per tant, sí, sí que és efectiu, Sra. Fernández, i una vegada
més ho ha de reconèixer, sí, açò està funcionant; sí, estam
complint allò que vam dir, i sí, ho estam fent entre l’acord de
totes les forces progressistes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5446/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport del Govern a un
pròfug de la justícia.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 5446/18, relativa
a suport del Govern a un pròfug de la justícia, que formula el
diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. En primer lugar,
permítanme que les felicite, que nos felicitemos todos, por
ese gran acontecimiento histórico que ha tenido o que se ha
producido en el planeta: la coincidencia de dos lideres
progresistas a ambos lados del Mediterráneo, la presidencia
del Sr. Sánchez, en el Estado español, y la de la Sra. Armengol,
en Baleares.

Ahora nada impide a la Sra. Armengol que haga realidad
todas aquellas reivindicaciones que con tanta vehemencia
reclamaba al malvado gobierno del Partido Popular. Me
refiero al nuevo REB, a las inversiones estatutarias, a la
condonación de la deuda, al convenio de carreteras, a la
cogestión aeroportuaria y, como no, al nuevo régimen
especial de Baleares con fondo de insularidad que, si bien
nosotros consideramos que era una realidad desaprovechada,
ahora tiene la oportunidad de aprobar un nuevo REB de
dimensiones estratosféricas.

De momento han marcado dos prioridades al Gobierno de
la Nación tremendamente importantes para los intereses de
los ciudadanos de Baleares: que decaiga el artículo 155, que
ya les han hecho caso, y que se indulte al Sr. Valtònyic. De
hecho, este prófugo de la justicia, el Sr. Valtònyc, está
recibiendo diversas muestras de apoyo por parte de miembros
del Gobierno.

La pregunta, por tanto, es si el Govern continuará dando
apoyo a prófugos de la justicia. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. President. Gràcies, Sr. Gómez, crec que les
enrabiadetes de nen petit pocs dies després que vostès passin
a l’oposició al Govern d’Espanya...

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

... diuen molt poc a favor seu, diuen molt poc a favor del seu
partit i diuen molt poc a favor del seu presumpte líder, Sr.
Company, que supòs que ha anat a parlar amb el bolso del Sr.
Rajoy.

(Alguns aplaudiments)

Bé, dit això, he de reiterar que el Govern no dóna cap
suport a cap pròfug de la justícia, com el Govern tampoc no
dóna suport als condemnats per corrupció siguin del partit que
siguin com he escoltat,...

(Alguns aplaudiments)

... com he escoltat aquestes darreres hores, que sí ha fet el
Partit Popular. Vostès segueixen donant suport a condemnats
per la corrupció i això, Sr. Gómez, és intolerable.

El que hem dit a aquest govern, i ho tornam a reiterar, és
que ha d’existir una proporció entre les penes i els delictes i
en aquest cas tornam a reiterar que és desproporcionat i vostès
encara no se n’han adonat que per això i moltes altres coses
són vostès ara a Espanya a l’oposició. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Gómez, té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, usted
niega la realidad porque miembros de su gobierno, miembros
de este gobierno, públicamente están dando apoyo al Sr.
Valtònyc. Y, Sra. Consellera -Sra. Consellera-, en un estado de
derecho las leyes vigentes si no nos gustan hay que trabajar
para articular mayorías y cambiarlas, pero mientras éstas están
vigentes...

(Remor de veus)

... hay que acatarlas, acatarlas...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Silenci, per favor. Sr. Gómez, continuï.

(Continua la remor de veus)

Silenci!

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... hay que acatar y respetar las sentencias judiciales que de
ellas se deriven, con lo cual cuando este gobierno utiliza
recursos públicos mediante organizaciones interpuestas para
apoyar y para premiar a condenados prófugos de la justicia con
sentencia firme, como el Sr. Valtònyc, o cuando un alcalde
como el de Inca, de su partido, cede locales públicos para que
se celebren esos actos de apoyo, simplemente estamos ante
un gobierno que no respeta las sentencias judiciales. Y un
gobierno que no respeta las sentencias judiciales ataca nuestro
estado de derecho y pone en riesgo nuestro marco de
convivencia, Sra. Consellera.

Estamos ante un gobierno que preocupa. Muchas gracias.

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Gómez. Miri, si no fos
tan seriós el que parlam, que són les llibertats públiques i la
llibertat d’expressió, la veritat és que faria ganes de riure. Amb

una cosa estam d’acord, Sr. Gómez, a un estat de dret quan no
agraden unes lleis hi ha majories per canviar-les. Això és el
que ha passat al Govern d’Espanya, quan uns grups
parlamentaris no han estat d’acord amb una majoria que existia
fa uns dies, ara el que han fet és canviar aquesta majoria i
enviar-los a vostès a l’oposició.

(Alguns aplaudiments)

I torn a reiterar, Sr. Gómez, en un estat de dret, també sap
vostè, el dret penal ha de ser l’última ràtio i això esperam que
passi en el Govern d’Espanya amb l’aplicació o amb la
modificació de diferent normativa. Només faltaria que cada
grup parlamentari, que cada partit polític donàs suport al que
cada un consideri, en això consisteix l’estat de dret i en això
consisteixen les llibertats, fins tot empara que un grup
parlamentari o que un partit polític, com el de vostès, segueixi
donant suport als condemnats per corrupció, fins i tot això
està emparat en el nostre estat de dret, i per això a ningú no se
li ocorre dir que haurien d’anar tots a la presó.

Miri, Sr. Gómez, crec que seria bo que acabassin vostès
amb les seves dèries del català, de Valtònyc, d’ETA, dels
colors, han arribat a un punt que no s’adonen que totes aquests
dèries els han portat a l’oposició al Govern d’Espanya.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... i ara esperam un nou govern que dialogui i consensuï.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Tenim un retard en el darrer vol d’Eivissa, per tant, la
tercera pregunta, la RGE núm. 5443, la passam per a d’aquí a
una estona.

I.4) Pregunta RGE núm. 5440/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a llegat en depuració
d’aigua.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 5440/18, relativa
a llegat en depuració d’aigua, que formula la diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Ballester.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, en primer lugar,
comentarle que nos alegró que nuestra insistencia cayera en
la cuenta de que sí era de su competencia un acuerdo con el
Ayuntamiento de Escorca para la gestión de las basuras del
Torrente de Pareis. Tengo mi despacho abierto para cuando
usted quiera consultarme nuevas dudas sobre sus
responsabilidades y competencias.

Yendo a la pregunta, mire, en estos tres años desde
Ciudadanos hemos estado insistiendo sobre la gravedad de los
sucesivos vertidos fecales en playas y torrentes que continúan
siendo los mismos de siempre y de las mismas depuradoras,
continuos delitos medioambientales de los que usted es
responsable, y el problema se agrava, conseller, porque sin
depuración no puede haber reutilización.

En fin, ¿está usted satisfecho con el legado que deja a los
ciudadanos en cuestión de la depuración de agua?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Diputada, un xerra del seu llegat quan té intenció de
partir i el Govern d’esquerres jo crec que té idea de continuar
aquesta legislatura propera. Evidentment, la política hidràulica
és una estructura que es fa a futur, una gestió que s’ha fet avui
i pensant en el demà i continuaré fent feina. Però sí, estam
satisfets, estam satisfets perquè de la herència rebuda hem
aconseguit modificar greus problemes que teníem, projectes
enquistats com podia ser Talamanca o Cala Tarida. Estam
satisfets també perquè hem pogut fer un nou contracte  de
manteniment i conservació de les nostres depuradores, 72,5
milions en sis anys per canviar la filosofia de manteniment,
amb 19 milions d’inversió de substituir equipaments, de
millorar el que sortirà per les nostres depuradores, el que no
es veu, inversió de manteniment del dia a dia de les nostres
depuradores.

Sí que estic satisfet també perquè hem tornat a utilitzar el
cànon de sanejament sense fer desequilibris territorials,
respectant ajuntaments com el de Palma, amb una inversió de
28 milions d’euros, amb un interconnector que permetrà que
el 70% dels abocaments que es produeixen a la mar s’evitin,
una obra importantíssima que hauria ja d’estar feta i finançada
durant molt de temps.

I evidentment, estic satisfet per tots els projectes,
licitacions, obres que estam fent, executant ara, però que
també estam tramitant i també deixarem projectes redactats
per al futur. D’això es tracta la política d’aigua, la política de

depuració, no sols inaugurar depuradores sinó de fer i
planificar el futur.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, conseller. Mire, 248 millones de euros,
conseller, los baleares en estos tres años le hemos dado a
usted 258 millones de euros a través del canon de
saneamiento y este año va a recibir otros 90 millones de
euros, y usted siempre nos habla de la misma lista de
proyectos y de mantenimientos. Esto es lo que tiene que
hacer, el mantenimiento de la depuración y de las
infraestructuras.

Pero también le quiero decir que ese dinero, los 258
millones de euros, está absolutamente opaco para todos los
ciudadanos, no sabemos cuál es su destino, lo que sí sabemos
es que este año la depuradora de Ibiza ya ha tenido nueve
vertidos de aguas fecales al mar; que en estos tres años ha sido
incapaz de resolver el gravísimo problema de la depuradora de
Muro que contamina los acuíferos y la albufera; que en estos
tres años ha sido incapaz de resolver el problema de la EDAR
de Manacor que es un autentico delito medioambiental a
diario. Bueno, sí, ha prometido unas buenas ayudas a partir de
2020.

Conseller, usted se pone de perfil en todos los problemas
complejos. ¡Claro que hay que mantener las depuradoras, es
que es su función!, pero a todos los problemas complejos
usted se pone de perfil.

Mire, conseller, sigo con su legado, los municipios no
quieren usar agua potable para regar calles y jardines, en
Menorca los vecinos de Es Castell y de Mahón llevan toda la
legislatura persiguiéndole, conseller, pidiendo un tratamiento
terciario, y usted dice que se lo pensará; la sociedad ibicenca
le está diciendo que sólo se reutiliza el 2% de agua depurada
y quiere soluciones y no sólo el folleto de cada verano para
sensibilizar que el agua es un recurso escaso. Pero, conseller,
si usted es el único que falta por sensibilizar.

Mire, conseller, ese es su legado, poco y mal. Este govern
y usted han sido una gran decepción en todo lo que requiere al
ciclo del agua.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Ballester, he de reconèixer un fracàs en aquesta
legislatura, he estat incapaç d’explicar-li les competències
d’ajuntaments, Estat i Govern, i em remetré als tres exemples
que ha posat. A Eivissa Vila l’està fent l’Estat espanyol la
depuradora, em sap greu, però no és de la meva gestió, a
Eivissa Vila l’està fent l’Estat.

La depuradora de Muro hauria de ser substituïda per la
depuradora de Santa Margalida, competència de l’Estat.

La depuradora de Manacor, a la qual vostè fa referència, és
gestionada per l’ajuntament, nosaltres gestionam les de Cales
de Mallorca.

De tres exemples que ha posat cap de la meva
responsabilitat.

(Alguns aplaudiments)

He de reconèixer el meu fracàs en explicar-li la depuració. 

Evidentment que es gasten moltíssims de milions en les
depuradores, evidentment, i faltaria, 80 depuradores
gestionades per aquest govern i, desgraciadament, de vegades
tenim incidents. I evidentment el cànon s’ha tornat gastar en
depuració, cosa que no passava, i evidentment cada dia donam
més suport als ajuntaments. Li he posat un exemple com el de
Palma, que pot demanar el seu cànon...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, per favor.

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

Sra. Olga Ballester, tranquil·la, transparència amb el cànon.
Si vostè agafa tots els BOIB veurà totes les resolucions, que
fan convenis que van a... cada divendres s’aproven per Consell
de Govern, es fan els plurianuals a deu anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... finançament. Si vostè...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.5) Pregunta RGE núm. 5448/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
companyies quant a les conseqüències de l’aplicació del
descompte del 75%.

Passam, doncs, a la cinquena pregunta, la RGE núm.
5448/18, relativa a previsió de les companyies quant a les
conseqüències de l’aplicació  del descompte del 75%, que
formula el Sr. Diputat Miguel Ángel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els
pressuposts generals de l’Estat aprovats pel Congrés dels
Diputats, i votats en contra pel PSOE, per antisocials, per
infames, per endiablats, per injustos i perquè discriminaven
Balears per sobre de totes les coses, van incloure la reducció
del 75% de les tarifes de transport aeri entre Balears i la
península per a residents. Es tracta d’una mesura històrica que
juntament amb el descompte aplicat entre illes constitueix un
dels avanços més importants de la present legislatura per
reduir l’escletxa que produeix la insularitat i compensar els
efectes que aquesta provoca entre iguals. 

Sigui com sigui, la veritat és que una, vegada aprovada la
mesura, malgrat e l vot del Partit Socialista en contra, el
Govern de les Illes Balears ràpidament va intentar capitalitzar
i va intentar fer rendible la mesura com si fos seva i reduir el
mèrit de qui havia elaborat uns bons pressuposts, però no
només va voler el Govern capitalitzar i va voler fer rendible la
mesura aprovada en el marc d’uns bons pressuposts, sinó que
ara pretén fer-nos creure que serà el Govern de les Illes
Balears, la Sra. Francina Armengol, en particular, qui
aconseguirà contenir les tarifes en una economia de lliure
concurrència i subjectes a regles del mercat. I per fer-nos
creure això es va reunir la setmana passada amb companyies
aèries i marítimes que li van haver d’explicar en què
consisteixen les regles més elementals de l’oferta i la
demanda.

Sr. Conseller, com valora la previsió que fan les
companyies com a conseqüència de l’aplicació del descompte
del 75%’

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Crec, Sr. Jerez, que no ha
triat el millor dia per treure pit del Govern Rajoy. Jo sí li faria
la reflexió, a més a més, de recordar-li que la mesura del 75%
no està aprovada, Sr. Jerez. I també he sentit dir al Partit
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Popular que en el Congrés dels Diputats tenen pensat rebutjar
aquests pressuposts perquè no estan d’acord amb tot el
plantejament del PNV.

I jo ara li he de demanar: què farà el Partit Popular
respecte d’aquest 75% de descompte, Sr. Jerez, rebutjaran
aquests pressuposts perquè sigui el Congrés el que l’acabi
aprovant i no sigui el Senat? Crec que aquesta és una qüestió
que vostè hauria de resoldre abans de treure pit d’un govern
que per la seva debilitat hem vist que ja ni tan sols hi és.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo li record que els que varen
rebutjar els pressuposts en primera instància va ser el Partit
Socialista. Jo li pregunt a vostè Sr. Pons, què faran ara? Ara els
defensaran en el Senat, segur que els defensaran mitjançant el
seu nou i flamant ministre d’Hisenda, cosa que contradiu les
paraules seves...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. Pons, les companyies aèries li ho van molt clar a la Sra.
Presidenta, i aquesta vegada no li varen falta dues tardes per
entendre les pròpies regles del mercat. La tendència serà la
mateixa i quina és la mateixa tendència, aquella que es
produeix en els trajectes entre illes, hi haurà més demanda, hi
haurà més oferta i en conseqüència serà més atractiu per a les
companyies entrar en aquest mercat entre vols entre la
península i les Illes Balears.

Però què van fer vostès quan es varen reunir amb les
companyies? Vostès el que varen fer va ser començar a fer
propaganda absolutament enganyosa per recuperar el
protagonisme perdut, i això és així. Parlen vostès de què s’han
de crear òrgans, s’han de crear òrgans per controlar una
possible demanda i pujada dels preus. I li ho dic, per si no ho
sap, que aquests òrgans ja existeixen, existeix l’Observatori de
preus i connectivitat per al transport de les Canàries i les Illes
Balears, creat en el seu moment per un govern del Partit
Popular. Ara només falta que vostès l’apliquin i sàpiguen
treballar en conseqüència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Em sap greu, però li ho he de recordar, uns
pressuposts, un projecte de pressuposts aprovats pel Partit
Popular en Consell de Ministres, que no hi havia el 75% de
descompte, Sr. Jerez; una esmena que va haver de ser
acceptada, que estava signada per partits d’esquerres, Sr. Jerez;
i un pressupost que jo li he de tornar dir, m’agradaria saber si
els votaran en contra en el Senat i per tant, si rebutjaran aquest
75% de descompte, que no ha estat capaç vostè de fer-ne una
referència.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

Què va fer aquest govern? Aquest Govern el que va fer va
ser reunir-se amb les diferents companyies aèries que operen
entre la península i les Illes Balears, i tant que sí! I com és que
fa açò aquest Govern? Perquè l’entrada en vigor serà de
manera immediata i es generen dubtes de cara als propis
residents. Què passa amb un resident que ja ha comprat el
passatge abans de l’entrada en vigor dels pressuposts? Com
gestionam aquest tipus de conflictes? No troba vostè adequat
que el Govern de les Illes Balears, precisament per facilitar al
màxim aquesta gestió es reuneixi amb totes i cada una de les
companyies, perquè puguem fer una reflexió conjunta de dir,
escolta açò, que són recursos públics, no van lligats
directament a la repercussió damunt el compte de resultats de
les empreses, sinó que han d’anar directament damunt dels
ciutadans. I per açò hi vetllarà i està bé que el Govern de les
Illes Balears enviï aquest missatge a totes i cada una de les
companyies aèries. 

Aquesta és la feina que nosaltres ens pertoca fer, estar
damunt, ser vigilants i és el que hem fet. Puc entendre que a
vostè açò no li agradi, puc entendre que a vostès açò els
desanimin, però me cregui, Sr. Jerez, el camí bo és el que
vostès no sembrin dubtes en el Senat, que aprovin aquests
pressuposts i que garantim entre tots el 75% de descompte.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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La sisena pregunta, la RGE núm. 5442/18, la passam per a
d’aquí una estona, també pel retard del vol.

I.7) Pregunta RG E núm. 5445/18, presentada per
l’Hble. Di putat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la Platja de Palma.

Passam a la setena, la pregunta RGE núm. 5445/18,
relativa a la Platja de Palma, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. De la Platja de
Palma i de la seva reconversió se n’ha parlat molt durant molts
d’anys, no és cap novetat, però és evident que no avançam, és
evident que la gent es continua queixant, que no hi ha
satisfacció de la gestió d’aquesta reconversió, no hi ha
satisfacció ni per als comerciants, ni per als seus habitants, ni
per als hotelers, ni per a la gent que es dedica al turisme.
Alguna cosa no funciona.

I davant aquesta insatisfacció, des d’El Pi ens demanam
quin lideratge exerceix la Conselleria de Turisme per a
realment impulsar aquesta reconversió de la Platja de Palma,
una destinació líder, una destinació capdavantera, una
destinació madura a les Illes Balears. Necessitam acabar amb
el turisme de gatera, necessitam acabar amb els aldarulls ,
necessitam acabar amb la brutor, necessitam millorar les
infraestructures, necessitam més aparcaments. Necessitam
moltes coses que no veiem.

Per tant, li demanam a la consellera de Turisme, com
valora la situació de Platja de Palma com a zona turística
madura?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula Sra. Vicepresidenta Bel
Busquests.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Vostè
sap, perquè li ho he repetit moltes vegades, que apostam per
la millora i la modernització de les zones turístiques madures
perquè tot això acompanya cap un turisme de qualitat i la
Platja de Palma no pot ser menys.

Vostè sap que tenim el Consorci de la borsa d’allotjaments
turístics, amb el qual el que fem és adreçar tot una sèrie de
recursos per poder fer millores en els diversos ajuntaments,
per millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, i
així ho hem fet també a la Platja de Palma, on a una anterior
convocatòria, amb un govern que no era el nostre, però encara
que es du a terme, hi havia una proposta de soterrar

contenidors. A la convocatòria de 2017 hi ha la proposta de
rehabilitar la Plaça de Maria Cristina.

A més a més, també li he de dir que cal tenir en compte
una sèrie de dades en què s’aprecia aquesta millora, el 52%
dels hotels són més de 4 estrelles. Dels 200 hotels que hi ha
a la Platja de Palma, els més abundants, 72, són de 4 estrelles.
Així i tot, no ens hem quedat de mans plegades, hem demanat
l’any 2015, l’any 2016 a la Secretaria d’Estat de Turisme
subvencions directes per fer millores a la Platja de Palma. I
com vostè sap, aquell govern va fer mutis i no va fer res.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, vicepresidenta. Sr. Melià té la paraula.

Silenci per favor. Silenci.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Un balanç ben magre, però molt magre aquest balanç,
després de tres anys de gestió. Sincerament, que els hotels han
millorat a la Platja de Palma? Sí, però no gràcies al seu
Govern, el seu Govern l’únic que ha fet és modificar la llei
perquè aquesta millora hotelera no sigui possible, que és el
gran canvi que s’ha produït a la Platja de Palma.

(Remor de veus)

Que han soterrat un parell de contenidors i que milloraran
una plaça. 

Bé, si això és tot el lideratge que són capaços de fer en la
reconversió de la Platja de Palma, realment ens ho hem de fer
mirar profundament.

Nosaltres pensam que l’acció de la Conselleria de Turisme
hauria d’anar molt més enllà, hauria de ser molt més
ambiciosa i vostès el que han fet aquesta legislatura és derogar
la Llei de revaloració integral de la Platja de Palma, això sí
que ho han fet, derogar aquesta llei, impossibilitar les
reformes hoteleres i continuar de mans plegades; “Madrid me
mata”, ja veurem què dura això de “Madrid me mata”, perquè
ara tendran l’oportunitat de veure si aquestes subvencions i
aquestes inversions arriben a la Platja de Palma, però això ho
veurem.

(Remor de veus)

Més enllà d’aquest discurs, i vostè cada pregunta que jo li
faig, vostè em diu: nosaltres apostam per la qualitat. Sí, sí, per
la qualitat de boqueta, però aquesta aposta s’ha de concretar i
aquí no hi ha concreció, cap concreció. Moltes paraules,
bones intencions, però fets molts pocs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Em sap greu dir-li, Sr.
Melià, que no sé si vostè sap que el Consorci de la Platja de
Palma era un consorci participat per l’Ajuntament de Palma,
per aquest Govern, a través de la conselleria, i per l’Estat. I em
sap molt de greu recordar-li que, per manca d’inversió de
l’Estat, s’ha hagut de dissoldre aquest consorci...

(Remor de veus)

... que hagués permès aquestes millores. És absolutament cert,
fins i tot aquest Govern ha hagut de tornar doblers, que els ha
tornat, perquè l’Estat s’ha negat a fer cap tipus d’inversió. 

I sí, Sr. Melià, nosaltres creiem en la millora de la qualitat,
en el que no creiem és en l’augment i en la quantitat, perquè
vostè què ens demana? Què demana el seu partit? Augmentar
il·limitadament, fer aflorar tota l’oferta il·legal d’allotjaments
turístics i deixar créixer als hotelers il·limitadament perquè
puguin fer reformes.

(Remor de veus)

Vostès creuen en el creixement il·limitat, nosaltres
apostam per la qualitat. Aquesta és la diferència.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. 

I.8) Pregunta RGE núm. 5450/18 , presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern en
relació amb un possible finançament del PSIB-PSOE.

Doncs passam a la vuitena pregunta, la RGE núm. 5450/18,
relativa a mesures del Govern en relació a un possible
finançament del PSIB-PSOE, que formula el diputat Sr. Antoni
Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui no els diré als senyors del PSOE que no tenen vergonya
i que han de demanar perdó pel cas dels ERE d’Andalusia, o
per la trama del finançament il·legal del PSOE...

(Remor de veus)

... o pel cas FILESA, on es va demostrar amb sentència ferma
que el PSOE va robar a tots els espanyols més de 1.200
milions de pessetes.

Avui m’agradaria, en canvi, interpel·lar el Govern pels
casos de corrupció i tractes de favor d’aquí, de Balears, i en
primer lloc em referiré als cas Contractes, un cas de
presumpte finançament il· legal de MÉS per Mallorca i que
encara avui manté imputats per corrupció una exconsellera...

(Remor de veus)

... i diversos directors generals. I per açò no entenc que
aquells que han fet de la transparència la seva bandera votin en
contra de revisar la comptabilitat electoral del PSIB i de MÉS
per Mallorca de 2015, davant una sèrie de dubtes que encara
avui no s’han aclarit. Què volen amagar, senyors del Govern?

O també quins interessos personals oculta el Sr. Marc
Pons amb la cantina que vol instal·lar sí o sí a Fornells a
primera línia de la mar?, a pesar que l’Ajuntament de Mercadal
en plenari ha dit que no la vol i que el poble de Fornells
tampoc no la vol?

(Remor de veus)

Per què aquesta obsessió del Sr. Marc Pons?

I òbviament necessitam també més explicacions sobre el
darrer escàndol urbanístic conegut com el cas Son Bordoy.
Tot evidencia que el PSIB va utilitzar Sa Nostra com un galió
pirata per finançar operacions impossibles. Son Bordoy és un
cas més, però tots recordam també el cas de l’àtic de la Sra.
Armengol, operació que Sa Nostra va finançar a l’empresari
Joan Nadal...

(Remor de veus)

... la parella sentimental de la Sra. Armengol, i on fins i tot la
presidenta va firmar una opció de compra falsa per justificar
l’operació davant Sa Nostra. I com va acabar açò? Amb un
forat a Sa Nostra. Gràcies, Sra. Presidenta.

I qui hi havia a Sa Nostra en aquells moments? El Sr.
Alcover, membre del Consell de Sa Nostra, i avui imputat per
corrupció. I qui hi havia també a Sa Nostra? El Sr. Nel Martí,
membre del Comitè de control de l’entitat.

(Xivarri)

I què feien...? I què feien quan veien com Sa Nostra regava
alegrament amb operacions financeres com aquestes?
Callaven i cobraven. 

I quan parlam de corrupció urbanística no hi pot faltar mai
el Sr. Jaume Carbonero, el cervell de la trama, el mateix que
volia afavorir les concessionàries de les carreteres d’Eivissa
amb 100 milions d’euros, segons el que dicten dues
sentències i una sentència també del Suprem, i el mateix que
va comprar un solar a Campos de 20 milions d’euros, que no
els val, per fer HPO.

El cas Son Bordoy fa molt mala olor, és la punta de
l’iceberg d’una forma de funcionar del PSIB: Sa Nostra posava
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els doblers, el Sr. Carbonero feia la llei, els empresaris afins
executaven i el PSIB se n’aprofitava, traspassos de terrenys
molt foscos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...empreses pantalla o empresaris (...)...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Aldarull)

Silenci. Silenci!

Té la paraula la Sra. Consellera Pilar Costa.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Camps. Miri, jo no sé
si vostè el que feia ara era un acomiadament al Partit Popular
o si s’estava vostè acomiadant del Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

Sr. Camps, sap què li passa, a vostè i al seu partit?, que el
Partit Popular creu que todos son de su condición, aquest és
el problema, vostès creuen que tots de la seva condició...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci!

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

És d’una hipocresia supina que el Partit Popular avui
justament intenti escampar porqueria sobre presumpta
finançació de tots els partits polítics d’aquesta cambra, de tots
menys de vostès, Sr. Camps. Avui ha parlat de tots els partits
polítics menys de vostès, Sr. Camps.

(Remor de veus)

Jo crec que volen... volen posar cortines de fum, però, Sr.
Camps, per tapar tot això no li basten cortines de fum, a vostè
li faria falta una bomba atòmica per tapar tota la corrupció del
Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

I miri..., millor els aniria, justament avui, demanar perdó i
assumir les responsabilitats que estableix la sentència Gürtel,
que ha condemnat el Partit Popular, que els ha condemnat per
tenir caixa B, que els ha condemnat per finançament il·legal,
per sistema de corrupció institucionalitzada...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

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

Demanin perdó, Sr. Camps. I si té vostè alguna altra prova,
vagi als jutjats. Entenc que el Partit Popular no vagi als jutjats,
perquè sap quan entra però no sap quan surt.

Sr. Camps, torna vostè a parlar de Son Bordoy, una llei de
l’any 2008 que va ser impulsada en aquest parlament per tots
els partits polítics, per unanimitat. Ho mescla tot: parla també
de Sa Nostra, per cert un cas que està investigat a l’Audiència
Nacional; jo ja entenc que vostè no se’n fia, de l’Audiència
Nacional, però són els tribunals i l’estat de dret que vostès
sempre s’omplen la boca que tenim. 

I, per cert, no torni a parlar del Sr. Alcover, que per cert va
entrar a un consell d’administració de Sa Nostra l’any 2010,
posteriorment a aquesta llei a què vostès sempre fan
referència, de l’any 2008; i, per cert, en un any, l’any 2010, en
què el Sr. Alcover ni tan sols no era militant del Partit
Socialista. I per altra banda, Sr. Camps, crec que vostès
s’haurien de rentar la boca abans de parlar del portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, del Sr. Alcover.

I per cert...

(Alguns aplaudiments)

...sap què diu aquesta recent sentència Gürtel, sap què diu?
Que la caixa B del Partit Popular va finançar durant anys un
mitjà de comunicació que es deia Libertad Digital. Li sona,
li sona?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera... 

(Xivarri)

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

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

Jo no sé si necessiten...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 5447/18, presentada per
l ’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al decret de garantia de
demora.

Doncs passam a la novena pregunta, la RGE núm. 5447/18,
relativa al Decret de garantia de demora, que formula el
diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, per fi tendrem
el Decret de garantia de demora, segurament a finals d’aquest
any i així s’ha d’aplicar la legislatura que ve, com era la
intenció. Així l’Ibsalut oferirà una alternativa de centre o
d’especialista en el cas d’una certa demora a la llista d’espera.
Però a la presentació es va afegir si hi havia alternativa; aquest
afegit preocupa, sobretot a Menorca, a Formentera i a Eivissa.
Per això volem saber si donaran alternatives a totes les Illes,
amb quins centres pensa concertar, i si l’oferta d’un centre
fora de l’illa de residència es podrà rebutjar sense cap
conseqüència, perquè segons el seu article 7, també el seu
artic le  7 .2 del decret, es perd el dret, si es rebutja aquesta
oferta, i per tant això suposaria per a les illes menors més
desigualtat assistencial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Ho he dit moltes
vegades: ens preocupen les persones, Sr. Serra, i ens preocupa
recuperar un dret, recuperarem un dret, un dret que té previst
un sistema de garantia per als pacients. I dic recuperarem sap
per què?, perquè vostès varen ser els que varen llevar aquest
dret, el Partit Popular va llevar un dret...

(Alguns aplaudiments)

...als ciutadans, un dret que està emparat per la Llei de salut
d’aquesta comunitat, per la Llei de sanitat del Govern
d’Espanya, per la Llei de cohesió, per l’Estatut d’Autonomia.
Un dret. No se’ls cauen els anells perquè no els importen el
més mínim les persones, no pensen que darrere la llista
d’espera hi ha persones, i es varen carregar les llistes d’espera
i es varen carregar els sistemes d’informació, amagaren la

informació als ciutadans, una vegada més amagaren
informació.

El varen eliminar sense cap... plantejament de futur,
tampoc, i el decret que està ara en exposició pública, si e l
llegeix, diu que en cas de superar els terminis màxims el
Servei de Salut haurà d’oferir al pacient, entre l’oferta de
centres susceptibles de l’acció, entre centres propis, centres
vinculats a la xarxa pública i centres concertats. L’elecció
d’aquestes alternatives per suposat és dels ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No m’estranya, Sra. Consellera, que
hagi de recórrer a l’afegitó de sempre per amagar informació
i no contestar. No és això el que li volia preguntar, Sra.
Consellera, perquè el que és una evidència és que a les àrees
de salut de Menorca, Eivissa i Formentera serà necessari
concertar els centres privats, la qual cosa novament xoca amb
el seu discurs, perquè realment la seva despesa d’assistència
sanitària amb mitjans aliens al Servei de Salut de les Illes
Balears augmenta i augmentarà progressivament, com ho va
fer l’anterior legislatura del pacte d’esquerres, segons
l’Informe 68/2012 de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears; també amb un discurs que negava la col·laboració
amb la privada. Però han de recórrer a la privada perquè ara les
llistes d’espera són semblants a les de fa un any, a les de maig
de 2017, a pesar dels sous gastats en peonades i dels 8 per 1.

Així, la llista d’espera quirúrgica de la comunitat era fa uns
dies de més de 13.000 pacients, dels quals més de 600 estaven
per damunt dels 180 dies; i la llista d’espera de consultes era
fa uns dies de més de 36.000 pacients, dels quals més de
4.000 estaven per damunt de 60 dies; i  l’Hospital de Can
Misses té la demora mitjana més alta de tots els hospitals de
Balears.

I davant d’aquest incompliment d’objectius ens anuncien un
decret, una altra mesura que torna a dir que posarà fi a aquesta
llista d’espera, però la realitat és que anam cap enrere, i per
exemple els marcapassos, després d’un intent de tornar a
posar-los a Eivissa, han aturat; per què?, idò perquè
segurament falten cardiòlegs. I a més en el seu decret no
consta la possibilitat, que és aquesta la pregunta, Sra.
Consellera, no se’m torni a amagar, que, si el pacient ho vol,
ser atès a l’àrea de salut de residència, el que li deman que
inclogui dins el decret, perquè el pacient no té per què patir
les conseqüències de la seva política de personal.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. S’està fent un acord marc amb totes les
privades de les Illes, hi participaran totes aquelles que vulguin,
a totes les illes.

I a l’anterior legislatura del pacte, no sé la informació que
té, però no hi va anar ni un sol pacient a la privada, sap per què?
Perquè cap pacient no va passar aquest marge de seguretat de
més de sis mesos o de més de dos mesos per a una consulta
perquè nosaltres, la nostra obligació és garantir aquesta
seguretat i nosaltres sí acomplim el que prometem, sí ho
acomplim, Sr. Serra.

I ara, amb dades del ministeri, tenim que som la comunitat
autònoma amb menys pacients per damunt de dos mesos per
a una consulta. La comunitat autònoma millor de tot l’Estat
espanyol, dit pel ministeri, fins que era del PP, per suposat.

 A les Illes Balears el temps per esperar una consulta és de
35 dies front a 66 de la resta de l’Estat de mitjana, front a 66,
Sr. Serra.

També hem millorat les llistes d’espera d’una manera
abismal. No sé per què li sap tant de greu, això són mesures de
gestió, gestió econòmica, gestió assistencial i millor salut, a
la fi, millor salut per a aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 5449/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i  Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios per alumne.

Doncs passam a la desena pregunta, la RGE núm. 5449/18,
relativa a ràtios per alumne, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. March, miri, el març
del 2016 vostè va signar un document de pacte educatiu on hi
havia uns compromisos amb les entitats educatives i els dos
més concrets era el nombre màxim d’alumnes per aula que
coneixem com a ràtios. El document deia que no superaria mai
les ràtios de 20 alumnes per aula en infantil, 25 en primària i
30 en secundària, un límit màxim, no una mitjana. La Sra.
Armengol també ho va signar.

Resulta que les ràtios varen empitjorar a principis d’aquest
curs i la previsió per a 2018 i 2019 és decebedora, té vostè
contínues denúncies d’il·legalitat per part dels representants
dels treballadors, té dictàmens del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals que ho confirmen i li exigeixen mesures

urgents i té  inspeccions de treball dels seus companys de
bancada que li demanen justificacions documentals.

Nosaltres li demanam, Sr. Conseller, ens pot explicar per
què no acompleix el que signa o per què signa el que no ha de
complir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sra. Riera,
ni un dia sense... sense una pregunta seva. Una sèrie de
qüestions, en primer lloc, sap vostè el decret del Sr. Werd què
va suposar? Incrementar les ràtios. Sap què varen fer a més
vostès? Tirar fora del sistema escolar un gran nombre de
professors. Per tant, d’alguna manera menys lliçons de cap
tipus.

En segon lloc, nosaltres acomplim l’acord marc, perquè
l’acord marc tenia dos elements: un, baixar ràtios, i l’altre, que
quan les ràtios no es podien baixar donava un professor de
suport, i aquesta és la realitat, Sra. Riera, aquesta és la realitat.
I des que som al Govern, des que som a la Conselleria
d’Educació ha anat baixant a totes les illes, a tots els nivells
educatius, excepte a Primària en què estam una mica igual,
totes les ràtios...

(Se sent una veu de fons inintel·ligle)

... efectivament, totes les ràtios del sistema escolar, d’infantil,
de primària i de secundària i de batxillerat i aquesta és la
realitat.

Més li diré, també han baixat de forma clara les ràtios per
professor, d’una forma clara. Li podria donar números i més
números, però no som aquí per donar números, sinó per fer un
debat polític educatiu, els hi puc donar, però no he de llegir
tots  els números que tenc aquí, si no seria una mica pesat,
però els números hi són i no estan manipulats, Sra. Riera, no
manipulam números nosaltres.

Per tant, nosaltres complim aquesta qüestió de forma clara
i quan no és possible desdoblar posam un professor de suport
i aquesta és la realitat i planificam, i planificam, Sra. Riera,
cosa que vostès no varen fer.

Per tant, li puc assegurar de forma clara que baixam les
ràtios d’una forma important. Més li diré, les ràtios és una
variable important, però no és l’única variable  a l’hora de
plantejar el rendiment escolar. Els estudis diuen molt.

I hi ha una altra variable que li vull dir, els centres privats
concertats tenen unes ràtios molt més grosses que els centres
públics, de forma significativa. 
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Per tant, vull dir en aquest aspecte, que complim el que
vàrem firmar i ho fem i ho fem d’una forma clara. Una altra
cosa és el que a vostè li interessa donar com a una
comunicació que no respon a la realitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. March, un 53% dels grups
de quart i cinquè d’educació infantil, més de la meitat, superen
els 20 alumnes, que és la xifra a la qual vostè s’havia
compromès. Jo sí li  donaré dades: un 20% dels grups de
primària superen la ràtios màxima de 25 alumnes, que també
l’havia signada, i d’aquests hi ha almanco 108 grups il·legals
perquè superen el 10% extra que permet la llei, no ho dic jo,
ho diuen les xifres i ho diuen els representants dels
treballadors, fins i tot té vostè casos que arriben a 32 nins per
aula.

Per tant, ni acompleix l’acord marc ni acompleix el pacte
que va signar vostè i la Sra. Armengol, ni tampoc acompleix
les indicacions del servei de prevenció que l’insta a augmentar
el nombre de docents i fer un estudi de l’espai necessari per
alumne. I continua, a més, adjudicant docents a mitja jornada,
Sr. Conseller, mitja jornada, que, a més, no arriben a tots els
grups ni a totes les matèries ni solucionen l’incompliment de
l’espai mínim que li diu Inspecció de Treball i que li diu el
Servei de Prevenció.

Miri, vostè planifica, però molts de plans d’èxit educatiu,
molts de plans  d’infraestructures, molts de decrets per a
Servei de Prevenció, però seguim amb les aules més saturades
que mai, amb les ràtios il·legals de 30 alumnes i amb més
barracons que mai quan va dir que els reduiria a la meitat, Sr.
Conseller, i els documents que signen vostès, vistes aquestes
dades, són paper banyat.

Miri, si tenim en compte les xifres educatives que té vostè
a les Balears i com les té estancades tota la legislatura, si
aquest és el model que vostè i la Sra. Armengol volen
traslladar a la resta del país val més que no faci res.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, el que nosaltres no farem és fer la política
educativa que vostès han fet des del Govern d’Espanya, una
política educativa nefasta.

Miri, planificam de forma clara el que serà el curs 2018-
2019 i ho fem incrementant el nombre d’unitats d’educació
infantil i primària i suposarà donar suport a les aules que
tendran més grups, més nins del que pertoca, més de 100
professors nous.

Per tant, nosaltres fem les coses des de la legalitat, una
altra cosa és el que vostè diu, però nosaltres no només baixam
les ràtios, sinó que quan hi ha un increment del nombre
d’alumnes a una aula hi posam un professor de suport. Aquesta
és la realitat, no el que vostès varen fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 5806/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí  i  Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a posició
davant del nou govern de l’Estat en relació amb els temes
estratègics de les Illes Balears.

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 5806/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 5439/18, relativa a
posició davant del nou govern de l’Estat en relació amb els
temes estratègics de les Illes Balears, que formula el diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, presidenta, tenim
un nou govern de l’Estat resultat d’una majoria parlamentària
que ha dit prou al règim de corrupció i de restricció de drets
i llibertats als ciutadans i açò és bo, molt bo, però el temps del
parèntesi de dir prou és molt limitat i, tot i que han passat pocs
dies, toca també parlar avui de futur i el futur per a les Illes
Balears, sense cap dubte, passa per moltes coses, però
especialment per tres qüestions: pel règim especial de les
Illes Balears, per un millor finançament i pel deute i li parlaré
de les dues darreres qüestions.

MÉS per Menorca defensa que el model de finançament
que necessita i que és just per a les Illes es basa en la sobirania
i el concert econòmic, però en aquest camí, com a part dels
grups que donam suport al Govern, hem defensat i defensam
i estarem al costat del Govern defensant un nou sistema de
finançament basat en l’asimetria acabant així amb el nefast,
injust cafè per a tothom.

Precisament aquest és el contingut del vot particular que
el professor Guillem López Casasnovas va fer a la Comissió
d’Experts sobre Finançament i en el que plantejava tres
qüestions: descentralitzar els ingressos sense renunciar al
principi de solidaritat i al principi d’ordinalitat; major
autonomia financera, açò vol dir incrementar la cistella de
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tributs i també la capacitat normativa sobre aquests tributs, i
la condonació del deute amb l’Estat.

Les Illes arrosseguen un deute de més de 8.800 milions
d’euros dels quals 5.000 milions es deuen, sense cap dubte, al
mal finançament històric de les Illes Balears des del 2002. I
és per açò que hem de preveure i hem de fer feina per un
millor futur, és a dir, per un règim especial i per un millor
finançament, però també hem de resoldre el present i  e l
present es diu deute.

En aquest sentit, volem demanar al Govern, a la presidenta,
quines són les actuacions que pensa dur a terme el Govern per
replantejar, reinsistir, impulsar els temes que li hem plantejat,
especialment aquests dos darrers, finançament autonòmic i
deute.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Martí, per la
seva pregunta. Compartesc amb vostès que evidentment s’obre
una nova etapa a Espanya, una nova etapa que és absolutament
il·lusionant, il·lusionant i crec que serà efectiva per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Miri, Sr. Martí, efectivament, la setmana passada hi va
haver una situació insòlita després d’una sentència duríssima
pel cas Gürtel, sobre el finançament del Partit Popular i la
demostració ja de la caixa B i es condemna a un partit, resulta
que aquells  que governaven no varen tenir la decència de
prendre una decisió per regenerar la política i la democràcia
tan necessària. Només Ciutadans i el Partit Popular s’han
quedat en aquesta bancada de la defensa d’aquesta possibilitat
d’un govern condemnat per corrupció. 

Alhora, es fa una moció de censura per la dignitat i per la
democràcia i per la regeneració democràtica, una moció de
censura que veuen tots els grups polítics que comença i obre
una nova etapa que és una nova oportunitat per a tot Espanya i
per a les Illes Balears. Efectivament, es comença a dibuixar
una agenda social que nosaltres duim des de fa tres anys a
aquesta comunitat autònoma de retorn de drets  i de millora
dels serveis públics en termes generals i de lluita contra les
desigualtats. 

I efectivament, el Govern de les Illes Balears seguirà amb
el mateix plantejament que vostè deia en termes de
finançament, de règim especial o de deute. I perquè quedi clar
a tothom, el Govern i la presidenta que li parla sempre ha dit
i sempre farà la defensa dels ciutadans d’aquestes illes governi
qui governi a Espanya, ara bé, amb un president socialista estic

convençuda que la sensibilitat serà infinitament major amb
aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, només dir que tendrà el nostre suport, tot el nostre
suport per reivindicar, reclamar un nou règim especial, un nou
finançament, una condonació del deute i tota la llista llarga de
qüestions pendents que tenen les Illes Balears. Però també
hem de dir que no estam disposats a renunciar i demanam al
Govern que, efectivament, tengui aquesta actitud de no
renunciar a allò que és just per a les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sap, Sr. Martí, que nosaltres
governam des del diàleg, des de la mà estesa, des de la lleialtat
institucional, així ho hem fet amb els consells insulars, així ho
hem fet amb el Govern d’Espanya durant tota la legislatura i
així ho seguirem fent ara en la defensa d’allò que és just per
als ciutadans d’aquestes illes. Tenim molt clar en termes de
finançament, en termes de règim especial i en tantes altres
coses com hem de seguir reclamant i aconseguint aquestes
millores per a la ciutadania de la nostra comunitat autònoma.
Efectivament, tot d’una que hi hagi el nou govern anomenat
demanarem hora i seguirem amb aquest plantejament de
negociació i de millora de les condicions financeres per als
ciutadans d’aquestes illes i junts aconseguirem allò que hem
fet durant aquesta legislatura a les Illes Balears.

Miri, Sr. Martí, vostè sap molt bé que durant aquests tres
anys s’han aconseguit moltíssimes coses per a l’illa de
Menorca des del diàleg i des del consens. Així estic
convençuda que ho aconseguiran les Illes Balears des del
diàleg i el consens amb el Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

 



7082 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 125 / 5 de juny de 2018 

I.12) Pregunta RGE núm. 5438/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a un nou REB.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 5438/18, relativa
a un nou REB, que formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, nosaltres no hem canviat la pregunta, la vàrem fer
dimecres a les deu del matí. Vostè deia dia 10 de gener:
“Armengol arrenca el compromís de Montoro d’aprovar el
REB enguany”. Vostè deia fa pocs dies: “Más pronto que
tarde tendremos un nuevo REB”, una vegada que va saber que
hi havia un canvi de Govern. I just abans del canvi de Govern
vostè deia: “Si la moción de censura prospera Baleares
tendrá un REB mucho mejor”. D’acord.

Avui hem sabut qui serà la ministra d’Hisenda, no sé si és
bo o no que vengui de ser la consellera d’Hisenda d’Andalusia,
perquè Andalusia sempre ha tengut un biberó que ha begut de
la solidaritat d’una terra com aquesta o ha tengut un altre
biberó que ha tengut una prebenda que es diu PER, amb la qual
cosa no sé si la capacitat de patiment que té aquesta terra que
es diu Balears l’entendrà una ministra d’Andalusia que està
acostumada a rebre.

Dit això, Sra. Presidenta, aquest canvi de Govern que hi ha
hagut canvia els plans del document que semblava que vostès
i el Govern de l’Estat tenien tancat per a un nou REB?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, repetiré el que deia al Sr.
Martí, el Govern de les Illes Balears hi és per defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears governi qui
governi a Espanya, m’ho haurà sentit dir moltíssimes vegades
i ho repetesc avui una vegada més. I crec, i he de dir que crec
que la sensibilitat respecte de les Illes Balears és infinitament
major ara amb un govern socialista a Espanya. Per què? Perquè
és part del seu projecte polític i perquè l’agenda social que ja
s’anuncia per part del nou president del Govern d’Espanya va
molt en línia amb el que hem fet aquesta legislatura, durant
aquests tres anys, des del Govern de les Illes Balears.

Amb la qüestió del règim especial, Sr. Font, una qüestió
que crec que hem de dir una vegada més, aquest és un tema
d’Estat, d’Estat, per a nosaltres i aquí hem de seguir junts
partits polítics, institucions i la societat civil. Aquesta és
l’estratègia que nosaltres hem fet per negociar el Règim

Especial per a les Illes Balears i aquesta crec que ha de seguir
sent l’estratègia que hem de seguir fent tots junts. 

Hem de recordar també en aquesta cambra que,
efectivament, el ministre Montoro havia adquirit el
compromís que el primer trimestre hi hauria la Comissió
Mixta per aprovar ja el règim especial, compromís que va
incomplir el Ministeri d’Hisenda i que no va contestar les
propostes que tenien per part del Govern de les Illes Balears
i de la Conselleria d’Hisenda. Per tant, hi ha una feina feta? Sí.
Suficient? No, encara no hi havia acord i ho he repetit
moltíssimes vegades i ho seguiré repetint.

Per tant, hem de seguir lluitant per tenir el millor règim
especial per a la nostra comunitat autònoma i jo li deman que
ho continuem fent junts, que és la forma de fer comunitat
autònoma i és la forma de poder trobar les millors solucions.
La meva pregunta és, el Partit Popular de les Illes Balears
seguirà amb la tasca de fer-ho junts? I, el Partit Popular a
nivell espanyol no es desdirà del que fins ara havia negociat
amb el Govern de les Illes Balears? Aquesta pregunta crec que
necessitaria una bona resposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, sí, sí, m’ha contestat, pel que jo cercava m’ha contestat.
Bé, no penseu per nosaltres, ja pensam nosaltres. 

(Remor de veus)

El Partit Popular deixarà d’estar d’acord amb el que havien
pactat? Aquí és el que demana avui aquí El Pi. Poden mostrar,
Sra. Presidenta, Sra. Consellera, senyors del Partit Popular, un
document en ares a la transparència del que tenien pactat fins
ara? El poden mostrar? Si el poden mostrar això seria
transparència, això seria que quan acabi la negociació veurem
si realment hem millorat o no el document. El Pi està
concentrat en els ciutadans de Balears, del que hem parlat de
finançament i  to t això tenc ganes de demanar una
compareixença seva, perquè crec que és més gros, és una altra
història; però aquesta que en principi semblava que la societat
civil, partits polítics i que hi havia hagut un avanç important en
segons quins temes, com que ara hi ha hagut canvi de Govern,
El Pi diu, ens mostrin el document del mínim que havíem
acordat, i a partir d’aquí aquesta transparència hi serà.

Que això es torbarà una micona més perquè s’ha de formar
el Govern? Ho entenem. Que ens sap greu que no entri dia 1
de gener en vigor? Sí que ens sap greu, però entenem que tal
vegada si totes les Illes Balears, si totes les dones i homes de
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Balears coneixen aquest document, quan acabi la seva
aprovació sabrem si realment tendrem o no la influència que
nosaltres volem que vostè i el seu govern tenguin a Madrid,
perquè fa massa anys que nosaltres no tenim biberó i, en canvi,
d’altres en tenen un any rere any, els han donat el mateix que
han demanat. I nosaltres, el que ens toca, ens toca, en igualtat,
no ho hem tengut mai.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Font, crec que des del
Govern hem estat claríssims amb el que hem demanat i amb el
que hem treballat amb el Govern d’Espanya, les tres potes del
Règim Especial per a les Illes Balears: la part f iscal, on
s’havien aconseguit algunes millores; la demanda del fons
d’insularitat, on hem explicat que no hi havia acords en termes
econòmics amb el Govern d’Espanya; i la tercera, sobre el
transport, el descompte del 75% i que ha de ser inclòs en el
Règim Especial i Fiscal per a les Illes Balears. Per tant, en
aquesta línia hem anat treballant i en aquesta línia hem de
seguir treballant, i ho hem de fer junts, aquesta és la grandesa
de l’estratègia política i negociadora del Règim Especial per
a les Illes Balears.

I vostè em diu, i ho tendrem bé amb una ministra d’Hisenda
andalusa? Jo li dic, sí, perquè té una consciència clarament
autonòmica i perquè sap perfectament de primera mà perquè
ha sofert les polítiques recentralitzadores del ministre
Montoro i ha sofert com ningú, igual que aquesta comunitat
autònoma, com s’emprava la regla de despesa de forma
partidària, com s’emprava el FLA per aturar les comunitats
autònomes i té aquest esperit de descentralització que
nosaltres defensam des d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.13) Pregunta RGE núm. 5498/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a polítiques de transport
marítim.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 5408/18, relativa
a polítiques de transport marítim, que formula la diputada Sra.
Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, presidenta. Miri, aniré
directament a la pregunta. Quin balanç fa, Sra. Presidenta, de
les polítiques del seu govern respecte del transport marítim a
Balears d’aquesta legislatura, evidentment?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur, per la seva
pregunta. Efectivament, el balanç que fem des del Govern de
les Illes Balears en tot el que fa referència al transport entre
illes és positiu, evidentment es poden millorar algunes coses
i s’ha de seguir treballant en moltíssimes coses, però és
positiu. Sobre les millores de les bonificacions, com vostè
sap, es fa fer feina amb Canàries, Ceuta i Melilla per
aconseguir la millora de les bonificacions a nivell estatal, es
va aconseguir l’any passat que el Govern d’Espanya passàs del
25 al 50%, no al 75% que ara es pagarà amb el peninsular, i
seguirem amb aquesta reivindicació que l’Estat assumeixi
aquest 25% que queda i que suposa 9 milions d’euros que paga
cada any el Govern de les Illes Balears. 

Sobre el pagament a les navilieres, que com vostè sap
arrossegàvem un deute quan vàrem començar a governar
bastant important, el primer any, el 2016, vàrem incorporar un
crèdit de 4,4 milions que va aconseguir poder eixugar el deute
i posar-nos al dia en els pagaments a les navilieres. 

També una qüestió que és innovadora: la inclusió de la
bonificació als cotxes per discapacitats. Vostè sap que arran
de la Llei d’accessibilitat universal que vàrem aprovar en
aquesta cambra es considerarà a partir d’ara... al cotxe d’una
persona que té aquesta discapacitat se li ha de fer el mateix
tant per cent de descompte com si fos resident, i per tant en
aquest moment tenim el decret que està pendent de l’informe
del Consell Econòmic i Social perquè pugui ser una realitat el
més aviat possible. I també hem iniciat el desplegament
reglamentari de la Llei de transport marítim, que en aquests
moments ha de desenvolupar el règim de prestació de serveis
de transport marítim regular a les Illes Balears, i en aquest
moment està en període de tramitació i nosaltres esperam que
quedi finalitzat..., que aquest final d’any quedi ja l’esborrany i
després la puguem aprovar a principi de l’any que ve.

En definitiva, crec que s’ha avançat molt respecte del que
hi havia fa tres anys; ara, queda molt de treball per seguir fent. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Tur, té la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, jo li agraesc sobretot que hagi estat tan
honesta, perquè coincidesc en dues coses amb vostè:
coincidesc en què és cert tot el que ha dit, hi ha hagut aquests
avanços que vostè ha anat enumerant, però també és cert que
queda molta feina per fer, i li he de dir que lamentablement la
percepció que tenim crec que la majoria de formenterers i
formentereres és que el transport marítim no és una prioritat
per a aquest govern. I li diré per què, i em sap greu dir-li-ho
però li he de dir per què. Miri, la Llei d’ordenació del
transport marítim a Balears es va aprovar l’any 2010. Han
passat vuit anys i no tenim cap decret que desenvolupi aquesta
llei, fet que provoca greuges importants en matèria d’aquest
transport específic. 

També és cert que la línia de Formentera-Eivissa, com
vostè sap, té la consideració de línia estratègica o de línia
d’interès estratègic, i això implica establir unes obligacions a
les navilieres en matèria d’horaris, però la realitat és que els
horaris que fan les navilieres, tot i haver-hi més navilieres que
mai i més trajectes que mai, impedeixen a la gent de
Formentera poder agafar el primer i el segon vol que vénen
d’Eivissa a Palma, o el primer vol que surt cap a Barcelona, o
el primer vol que surt cap a Madrid; per què?, perquè estam
condicionats pels interessos exclusius de les navilieres, que
adapten els seus horaris a un interès purament mercantil i no
a les necessitats dels residents.

Aquest decret que vostès anunciaven com una realitat per
al 2016, han passat més de dos anys i no tenim cap esborrany,
i em sorprèn que vostè digui que aquest decret està a punt de
rebre un dictamen del Consell Econòmic i Social quan com a
mínim em consta que l’illa de Formentera, el Consell Insular
de Formentera no ha vist cap esborrany d’aquest decret, i per
tant no tenim coneixement de quin contingut tendrà, tot i que
vostè anunciava que el pensaven consensuar, entre d’altres,
amb el Consell Insular de Formentera i amb la Mesa de
transport marítim.

Per altra banda li he de dir també que la Llei
d’accessibilitat pel que fa al transport marítim es compleix, sí,
en matèria dels vehicles bonificats; res més. També li he de
dir, i això li ho puc constatar perquè ha estat la mateixa
resposta del Govern a preguntes escrites d’aquesta diputada,
que no s’ha fet ni una sola inspecció per part del Govern a les
companyies que operen el transport marítim entre Eivissa i
Formentera en tot el que duim de legislatura.

Per tant, Sra. Presidenta, jo li agraesc que hagi dit ja de
principi que queda molta feina a fer, però realment no pensam
que sigui una prioritat per a vostès o per aquest govern, ni per
a cap altre del que ha vengut governant les Illes Balears des
que es va aprovar la llei, el fet de regular veritablement el
transport marítim. Això ocasiona greuges importants a l’illa de
Formentera i als seus residents, i els 12.300 residents de l’illa

d’Eivissa..., de l’illa de Formentera, perdó, crec que mereixen
alguna cosa més i crec que esperen molt més d’aquest govern.

Gràcies, presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, molt ràpid. El que li deia
que està pendent del Consell Econòmic i Social és el decret
de les bonificacions en termes de la Llei d’accessibilitat
universal. 

Pla d’inspecció, en tenim un previst aquest estiu que
començarem ja de forma immediata. 

És prioritari per a aquest govern el transport marítim, i
efectivament és prioritari també l’enllaç entre Eivissa i
Formentera, com vostè sap, i hem treballat intensament amb
el Consell Insular de Formentera en diferents ocasions, i la
defensa que hem fet conjuntament davant l’Estat per poder
tenir les bonificacions adequades per a aquesta comunitat
autònoma i per als ciutadans específicament de l’illa de
Formentera. És veritat que en aquest moment estam treballant
encara el decret que desenvolupi la Llei de transport marítim
i vostè té raó, anam amb retard, i això és cert i li ho reconec,
però s’està fent feina en aquesta línia; en aquest moment s’ha
fet ja el procediment de contractació, es farà públic tot d’una
que hi hagi un document amb diagnosi, i evidentment es posarà
a exposició pública i estarem oberts a tots els suggeriments i
les reivindicacions que hi pugui haver, específicament també
del Consell Insular de Formentera, com és evidentment molt
lògic.

Per tant en aquesta línia seguirem treballant junt, esper,
Sra. Tur, i que aconseguim resoldre tots els problemes que
tenim. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.14) Pregunta RGE núm. 5807/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a defensa dels
interessos de Balears.

Doncs passam a la catorzena pregunta, la RGE núm.
5807/18, presentada en substitució de la RGE núm. 5441/18,
relativa a defensa dels interessos de Balears, que formula el
diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Armengol,
Sra. Presidenta, és evident que avui tots els partits
progressistes d’aquesta cambra, de la nostra comunitat, ens
mirem amb ulls encara més plens de complicitat que en
l’anterior sessió. Hem posat punt i final al govern d’M. Rajoy;
li queden hores al de la Sra. Salom al front de la Delegació de
l’antigovern. Des de Podem els diem que no els enyorarem,
que no enyorarem el seu indiscutible talent per dividir la
nostra societat, ni enyorarem les virtuts musicals dels seus
ministres que canten Soy el novio de la muerte. I s’ha
d’agrair, crec, e l signe de modernitat del senyor... nou
president, Sr. Sánchez, en prometre el seu càrrec sense
símbols religiosos.

Sra. Presidenta, s’ha obert un nou escenari que per força
ens fa més optimistes, ho hem vist aquí, però evidentment
també hi ha moltes incògnites per resoldre, hi ha molts de
reptes per a les nostres illes, i aquestes expectatives elevades
evidentment ens fan respirar un aire un poc més net, ja ho deia
ahir. Veiem més a prop el tancament d’Es Murterar i  la
possible acceleració de la implantació de les energies
renovables; la mar té un color menys fosc perquè entenem que
les prospeccions estan més allunyades; els plans contra la
violència masclista i contra l’explotació laboral, pels quals
també demanava fa dues setmanes aquí, també hauran de
negociar-se amb un ministre socialista; la reforma laboral, que
tanta precarietat ha provocat també a les nostres illes, pot ser
derogada; la Llei mordassa, que ens retornava a una Espanya en
blanc i negre, sembla tenir els dies comptats.

No hem de negar que s’han creat expectatives, però tots
recordam també les dificultats històriques per part d’anteriors
governs socialistes cap a les nostres..., per entendre les
dificultats de la nostra comunitat. Abans ho deia vostè, que era
evident que hi hauria més sensibilitat per part d’un govern
socialista. Però, clar, la nostra pregunta és clara: davant aquest
nou govern, a més d’aquest diàleg i consens a què vostè es
referia, a aquesta sensibilitat que hi podria haver, li demanem
la mateixa fermesa que ha tingut amb el Partit  Popular per
defensar els interessos de les nostres illes, i per tant afrontarà
la presidenta les relacions amb el nou govern amb aquesta
mateixa fermesa? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

Silenci, per favor. Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per parlar una
vegada més d’aquelles problemàtiques que afecten els
ciutadans d’aquestes illes, i efectivament jo compartesc amb

vostès que s’obre una nova etapa, un nou moment polític que
és absolutament il·lusionant, i efectivament el Govern de les
Illes Balears, repetesc una vegada més en aquest plenari,
seguirà amb la mateixa actitud reivindicativa en defensa dels
ciutadans d’aquestes illes, que és el que hem fet durant tota la
legislatura i és el que seguirem fent i treballant des del
compromís, des del rigor, des de la lleialtat, des del diàleg i
des de l’acord, com hem fet, repetesc, durant tota aquesta
legislatura.

I també li vull agrair que donassin suport vostès a aquesta
moció de censura. Tots els grups parlamentaris i tots els
diputats i les diputades que votaren en el Congrés de
Diputats...

(Remor de veus)

(Pausa de la intervinent)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Agrairia que s’aturàs aquesta melodia de
mòbil, per favor. Almenys guardin un poquet de respecte a la
cambra.

(Remor de veus i algunes rialles)

(Pausa del Sr. President)

Silenci, per favor. Té la paraula, Sra. Presidenta.

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

És una llàstima que el respecte i la democràcia de vegades
no vagin amb el Partit Popular, però bé..., seguirem lluitant
pels interessos de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Deia que, efectivament, és il·lusionant que hi hagi una gran
majoria en el Congrés de Diputats, 180 diputats i diputades,
que votaren a favor d’aquesta moció de censura, d’obrir un nou
temps i de dir un missatge clar a la ciutadania i a la societat:
davant la corrupció, tolerància zero.

I efectivament, el nou Govern, el nou president comença
a dibuixar un camí diferent per a Espanya i que també afecta
els ciutadans d’aquestes illes, un camí que nosaltres duim
caminant des de fa 3 anys i que a mi me n’alegra moltíssim.
Del retorn de drets socials, ja es parla explícitament de la
pobresa infantil, aquí ja tenim una renda social, per tant, vol dir
que anam en la mateixa línia; del retorn de la política d’igualtat
entre homes i dones, ja s’aprovarà una llei d’igualtat salarial,
i aquí ja duim una Llei d’igualtat aprovada; del retorn a la
sanitat universal, aquí ja la duim des de principi de legislatura;
del retorn al diàleg als consensos i als equilibris necessaris en
una Espanya que volem federal; i una aposta ferma per a la
transició energètica.
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Per tant, efectivament, Sr. Jarabo, s’obre una nova etapa,
s’obren iniciatives polítiques que van molt en línia en les del
Govern, i amb el suport dels grups parlamentaris que li donen
suport, hem treballat durant aquests 3 anys, i que demostren
que això millora la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Aquí ja podem dir que es viu millor que 3 anys abans i estic
convençuda que d’aquí poc temps ho podrem dir per a tota
Espanya. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ja hem vist que les bandes
sonores que escolta el Partit Popular són militars. Crec que
nosaltres hem d’escoltar altres simfonies evidentment. Crec
que a Balears hem estat avantguarda del que passa ara mateix
a Madrid. I vostè i jo compartim també un concepte que crec
que ara es pot fer realitat, que és el de la plurinacionalitat, això
implicarà el major respecte cap a les comunitats i tal com deia
abans el Sr. Martí, qüestions com el deute, qüestions com el
finançament evidentment podrien ser millor contemplades
amb aquesta nova sensibilitat.

Vostès seguiran remant en el vaixell del seu Govern
sembla, nosaltres empenyerem des de fora...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo...

EL SR. JARABO I VICENTE:

... com a vent. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo. Sí jo crec que
de veritat hem d’estar contents perquè les decisions polítiques
que s’han pres en aquesta comunitat autònoma gràcies als
acords pel canvi, gràcies a un govern d’esquerres que va acabar
amb una època molt trista per a aquestes illes, una època de
retallades i d’austeritat malentesa del Govern d’Espanya, es
varen amplificar amb les retallades i austeritat malentesa per
part del Govern del Sr. Bauzá. Això va acabar fa 3 anys a les
Illes Balears i estic convençuda que ara acabarà a tota Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 5810/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals de l’Estat.

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 5810/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 5452/18, relativa a
pressuposts generals de l’Estat que formula la diputada Sra.
Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sara. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no compartesc la
seva alegria, però la felicit perquè això és la democràcia, a
vostè i al Sr. Jarabo, que m’imagín que li donarà un càrrec
important.

“Un Govern i uns pressuposts generals sense credibilitat”,
Margarita Robles. “Uns pressuposts generals ideològics, no
socials”, Pedro Sánchez. Uns pressuposts generals nocius per
a les Balears, ni conveni de carreteres, ni els 240 milions, ni
les inversions estatutàries, ni el REB, ni el fons d’insularitat. 

Ara que Pedro Sánchez ha arribat a la Moncloa i assumeix
els pressuposts del Partit Popular, no eren els pressuposts els
que marcaven les prioritats i la línia política d’un Govern?
Considera ara, Sra. Presidenta, que aquests pressuposts són
bons per als ciutadans de Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Prohens. Almanco
vostè ha estat capaç de reconèixer que això, efectivament, és
un fet democràtic i absolutament legítima aquesta moció de
censura i aquest nou Govern que comença a caminar amb un
suport parlamentari molt més ampli per cert que el que va
tenir el Sr. Rajoy.

Miri, jo som la mateixa de fa una setmana i pens
exactament el mateix, aquests pressuposts generals de l’Estat,
que va aprovar el Partit Popular en el Consell de Ministres no
eren bons per a les Illes Balears. En la tramitació
parlamentària en el Congrés dels Diputats es varen millorar,
perquè es va afegir el 75% de descompte en els vols entre les
illes i la península i això és bo per als ciutadans d’aquesta
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comunitat autònoma. Ara, la inversió prevista en els
pressuposts generals de l’Estat per a la ciutadania de les Illes
Balears no és suficient, efectivament.

I en aquesta línia hi seguirem treballant i a partir d’ara per
al Govern nou d’Espanya, treballarem perquè aquesta situació
es millori, com és el nostre compromís i com farem des del
rigor sempre Sra. Prohens. Jo no aniré a Madrid a acotar el
cap, jo no aniré a Madrid a defensar els interessos de partit, jo
aniré a Madrid a defensar els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. El PSIB-PSOE va presentar Sra.
Presidenta esmenes al pressuposts generals del Congrés per
valor de 630 milions d’euros per a les Illes Balears. Ara que
tenen l’oportunitat de millorar-los al Senat, ara que governen
vostès ho faran? Donarà ordres al Sr. Antich perquè presenti
aquestes mateixes esmenes...

(Remor de veus)

Facem-ho, Sra. Presidenta, millorem junts aquests
pressuposts...

(Remor de veus i algunes rialles)

Miri, els pressuposts que va aprovar el Partit Popular
tenien un preu, un preu de l’estabilitat, 540 milions d’euros
perquè consideràvem que era prioritari tenir uns pressuposts
per garantir l’estabilitat d’aquest país. El PNV també
legítimament i democràticament ha considerat que això no era
així. Idò ara tenim 540 milions d’euros, millorem, millorem
les pensions, millorem la dependència, millorem el fons de
pobresa Sra. Armengol...

(Remor de veus)

Que uns pressuposts que no són seus, que d’haver passat
del no és no al no és sí, no serveixi d’excusa al Sr. Sánchez per
no poder acomplir tot el que ha promès Sra. Presidenta. No li
aconselli que segueixi fent victimisme, perquè ja sabem el que
li ha passat a vostè amb el seu discurs victimista.

Des de divendres passat el principal responsable que
s’aprovin o no els pressuposts, del 75%, del REB, ja no és ni
Rajoy, ni Montoro, és el Sr. Sánchez i són, Sra. Presidenta, els
seus pressuposts, perquè així ho ha volgut el Sr. Sánchez. S’hi
haurà de dedicar a fons en la defensa d’un nou sistema de
finançament, perquè aquesta nova ministra d’Hisenda, que és
coneguda per estar en contra de la descentralització fiscal, que

segons diuen és coneguda per estar a favor d’exprimir a
imposts Madrid, Balears i Catalunya, haurà d’anar a defensar
aquests pressuposts al Senat.

S’haurà d’esmenar i també li desig molta sort Sra.
Presidenta, en el seu paper d’enllaç pel conflicte català, quan
el Sr. Tardà la posa d’exemple per als independentistes i el seu
ministre el Sr. Borell va dir que “no es pot comparar Quim
Torra amb Le Pen, perquè seria injust per a Le Pen”. Molta
sort, Sra. Presidenta.

I també li desig molta sort en la defensa del no a les
prospeccions, amb una ministra de Medi Ambient que va ser
la que va firmar el cas Castor. Molta sort, Sra. Presidenta, de
veres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Entenc jo que estiguin molt
descol·locats, Sra. Prohens, avui el Sr. Company ha passat
d’estar en silenci a ja ni acompanyar-nos a la cambra, en teoria
per la que cobra i en la que hauria de fer feina per als ciutadans
de les Illes Balears.

I no sé si no han entès el que ha passat, crec que no, Sra.
Prohens. Hi ha un fet extraordinari, una sentència de Gürtel
que els condemna per corrupció i una defensa en el Congrés
de Diputats de 180 diputats  que diuen clarament a tota
Espanya, davant la corrupció tolerància zero, i el primer
regenerar la democràcia. I això és el que comença a succeir a
Espanya, que era molt necessari, Sra. Prohens, després de sis
anys del seu Govern amb aquesta situació de corrupció
institucionalitzada.

Segona qüestió que crec que és important que entengui.
Les majories a les cambres no s’han mogut. En el Senat vostès
tenen majoria absoluta, vostès tot sols. I resulta que ara diuen
que volen esmenar aquests pressuposts, que són els seus en
teoria, o els que vostès varen defensar. I és vostè que m’hauria
de dir a mi si pensen esmenar i llevar el descompte del 75%,
perquè són vostès els que no el varen posar en el Consell de
Ministres i qui no va posar mai el 75% varen ser vostès...

(Alguns aplaudiments)

..., Sra. Prohens.

Les esmenes que venien per a les Illes Balears del Partit
Socialista varen ser vetades pel Govern d’Espanya del Sr.
Montoro i ja no existeixen Sra. Prohens. Hauria de saber com
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va la tramitació parlamentària també a les Corts Generals. Ens
convendria que amb això s’hi posessin.

Ara, no es preocupi, no es preocupi, el Govern d’aquestes
illes seguirà defensant els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears i el que és millor, el Govern que ara tenim a
Espanya també els defensarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.3) Pregunta RG E núm. 5443/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei
d’habitatge desocupat.

I.6) Pregunta RGE núm. 5442/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i  Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacients
amb dolor crònic.

Les preguntes RGE núm. 5442 i 5443/18 decauen per
absència dels diputats i diputades.

II. Interpel·lació RGE núm. 4319/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
d’inversions dutes a terme per la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 4319/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general d’inversions dutes a terme per la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sr. Conseller, aquí estamos
otra vez, para hablar en este caso de la política general de
inversiones llevadas a cabo por su conselleria, la Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat. Como sabe perfectamente y
hemos debatido ampliamente en este pleno, nuestra
comunidad vive la situación más crítica de acceso a la vivienda
que podemos recordar.

Hemos tenido también en los numerosos debates sobre
esta cuestión, se han puesto de manifiesto datos alarmantes
relativos a la vivienda y hoy no se los voy a recordar, pero...
que esta situación sigue siendo muy crítica lo  podemos
comprobar hoy mismo a través de la prensa. Mire, ésta era la
portada del Diario de Mallorca de hoy que hablaba que la
escasez de pisos provoca que locales y garajes de Palma se

conviertan en viviendas, la portada de hoy de un medio de
comunicación que, tres años después de que ustedes llegasen
al Gobierno, vuelve a poner de manifiesto la situación crítica
de acceso a la vivienda que vive nuestra comunidad autónoma.

Otro de los principales problemas que tiene nuestra
comunidad, especialmente en el caso de la isla de Mallorca es
el de la movilidad, es algo totalmente evidente el colapso de
las carreteras, es el día a día de prácticamente todos los
ciudadanos y lo es además durante todo el año. Ustedes que,
en un primer momento, se excusaban en el turismo, en los
coches de alquiler que provocaban esos colapsos, pero la
realidad que hemos vivido durante todo este invierno es que
las carreteras estaban ya colapsadas sin turistas y sin coches
de alquiler y que el transporte público interurbano es del todo
insuficiente también es una realidad.

Y nuestra pregunta es: mientras todo esto sucede, vuelvo
a recordar, tres años después de que ustedes hayan llegado al
gobierno, ¿qué inversiones hacen para solucionar estos dos
problemas que tiene nuestra comunidad autónoma?

Miremos por donde lo miremos, los datos demuestran que
no han sabido ejecutar ni tan solo el presupuesto previsto para
estas inversiones.

Mire, respecto a la ejecución del presupuesto que ustedes
tienen colgado en la web, que está al alcance de todo el
mundo, lo tengo aquí para que no me pueda decir que miento,
podemos comprobar que respecto a SFM, por ejemplo,
ustedes tenían presupuestados para inversiones 13,6 millones
y que se han gastado 8,1 millones, es decir, no han sabido
ejecutar todo el presupuesto. Respecto al IBAVI tenían
presupuestado para inversiones 2 millones, no han sabido ni
gastar 500.000 euros, han gastado 420.000 euros. Del
Consorcio de Transportes de Mallorca, por ejemplo, que
tenían presupuestado 1,5 no han gastado ni 800.000 euros.
Pero la realidad es que han dejado de gastar mucho más
porque al inicio del ejercicio 2017 la transferencia prevista a
SFM, por ejemplo, por parte de la CAIB era de 47,9 millones,
pero se han liquidado 75,54.

Es decir, ustedes han tenido 27,64 millones más del
previsto de los iniciales que no han sabido gastar ni ejecutar.
En el IBAVI, por ejemplo, esta cifra alcanzaba los 8,17
millones que tampoco han sabido gastar ni han sabido ejecutar. 

Es decir, eso demuestra una ineficacia total en la gestión
y lo que le comentaba antes, al f inal siempre patada hacia
adelante, hacia otro ejercicio presupuestario y hacia otra
legislatura, pero vamos a ver la realidad que hay detrás de
estos números. 

Respecto a vivienda, vivienda de protección oficial en
2017, construcción de viviendas, cero, inicio de viviendas para
construir, cero. En el 2018, ¿cuántas viviendas estarán
construidas de VPO? Cero. Y con su planificación, de estas
511 viviendas que ustedes han prometido, ya se lo he
recordado en más de una ocasión, si todos los planes y todos
los plazos que ustedes tienen se cumplen estarían acabadas
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solo dos promociones de todas las que ustedes han
presentado, la de la calle Regalo, en Son Gotleu, y la de Sant
Lluís, un total de nueve viviendas. Es decir, de las 511
solamente durante esta legislatura estarán acabadas nueve
viviendas si se cumplen los plazos.

A día de hoy además deberían haber comenzado un total de
seis promociones. Se lo he solicitado por escrito, pero, como
no me ha contestado, se lo pregunto aquí: ¿han comenzado ya
las promociones de Son Gotleu, de Es Molinar, de Inca, de
Xarc en Ibiza, de Sant Lluís i de Borja Moll en Maó? ¿Me
podría contestar aquí si estas promociones han comenzado ya
según la planificación que ustedes tenían prevista en el plan
que presentaron?

Respecto a otras medidas en materia de vivienda ya hemos
hablado de las de la ley, de las que contemplaba la ley y que
ahora se tienen que concretar a través de reglamentos, a través
de este despliegue normativo que le comentaba cuáles iban a
ser los plazos de aprobación y que usted no me ha sabido
contestar o no me ha querido contestar. Ahora tiene otra
oportunidad para darme plazos, plazos concretos.

Y lo único que es una realidad es el Plan de vivienda estatal
que aporta prácticamente toda la financiación de las ayudas
respecto a vivienda y que se ha duplicado para este año, pero
que además ahora imagino, ya que han entrado a gobernar
ustedes, que no solamente se duplicará, sino que se va a
triplicar por lo menos. Me gustaría saber si ya ha tenido alguna
conversación con el Sr. Sánchez para pedir más dinero como
nos reclamaban cuando nosotros estábamos en el gobierno
para política en materia de vivienda.

Pero hablemos de transporte, de movilidad. ¿Qué han
hecho ustedes? Podemos recordar el famoso convenio de
carreteras, ese protocolo de intenciones que firmaron y que
solamente sirvió para que se hiciese la foto en el 2015. La
realidad es que no han presentado un solo proyecto para traer
aquí los 240 millones del convenio de carreteras, a pesar de
haber presupuestado 120 millones de euros en los dos últimos
años, ni un solo proyecto para ejecutar tampoco los 15
millones que contemplaban los presupuestos generales del
2017.

El Consell de Mallorca por su parte ya ha dicho que no
tiene intención de hacer absolutamente nada a pesar del
colapso que sufren nuestras carreteras y ¿qué piensan hacer
ustedes? Aunque supongo que ahora esos 240 millones
llegarán por arte de magia sin que ustedes hagan
absolutamente nada ni presenten ningún proyecto, ¿también lo
ha concretado con el Sr. Sánchez?

¿Qué medidas tienen además para solucionar los
problemas de movilidad de nuestra comunidad autónoma, a
pesar de las fallidas que les he comentado? Pues se ve que
poca cosa y no lo digo yo, la propia Comisión Balear de
Medio Ambiente, respecto a su plan de movilidad,  afirma que
no aporta nada nuevo, que no tiene en cuenta los nuevos
centros comerciales, los hospitales privados de reciente
construcción y que carece de medidas de actuación concretas,

la propia comisión le recomienda actuaciones más claras y
concretas en transporte público porque tampoco aparecen.

¿Y cuál es la respuesta que se da por parte de su
conselleria? Que en breve lo concretarán. Lo de “en breve”
para ustedes debe ser muy relativo porque han pasado tres
años desde que gobiernan, no tienen el plan de movilidad, no
está aprobado y encima la concreción de las medidas llegará
en breve.

Le pide también que mejore los servicios ferroviarios de
los que ustedes sacan tanto pecho, pero la propia Comisión
Balear de Medio Ambiente le dice que deben mejorar.

Respecto a la integración tarifaria, por ejemplo, usted lleva
hablando de ella desde que comenzó la legislatura. ¿Nos puede
concretar cuándo será una realidad, un plazo previsto para que
los ciudadanos puedan disfrutar de esta integración tarifaria?

Mire, Sr. Conseller, ustedes llevan más de tres años
gobernando, con 1.350 millones más de presupuesto de los
que tenía el Partido Popular, con superávit, que no le digo a
usted que deba gastarlo todo evidentemente en
infraestructuras o en nuevas inversiones, una parte puede ir a
amortizar deuda, pero evidentemente otra sí que podría ir a
resolver todos estos problemas, pero no solamente no hace
una apuesta clara pora solucionarlos y para aportar toda esa
financiación a ello, sino que es que ni siquiera ustedes saben
gastar y saben ejecutar el presupuesto que tienen previsto.

Y usted, responsable de una conselleria que tiene la
obligación y la responsabilidad de solucionar los problemas
de vivienda y de movilidad no está haciendo absolutamente
nada durante esta legislatura para solucionarlos, problemas
que se han convertido en los principales de nuestra comunidad
autónoma, que tienen los ciudadanos.

Y usted, le vuelvo a repetir, todas las medidas que tiene
previstas las tendrá previstas o serán una realidad, ojalá no,
porque dejen de gobernar ustedes aunque parece que según el
conseller de Medio Ambiente tienen intención de quedarse
mucho, pero hay que recordarle que eso lo decidirán los
ciudadanos, pero la realidad es que ustedes vuelven a hacer lo
que le decía antes: patada hacia adelante con las medidas para
resolver estos problemas y ya veremos lo que pasa en la
siguiente legislatura.

Esa es la realidad de sus políticas de inversiones.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula el
representant del Govern, el conseller Marc Pons.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, Sra. Fernández,
em demanava vostè pel nivell d’inversió en infraestructures de
la conselleria i, per tant, el que faré serà explicar-li com hem
anat executant aquestes infraestructures i evidentment
explicar-li les quatre grans empreses inversores que tenim a
la nostra conselleria, com hem anat executant els seus plans
d’actuació que havíem anat anunciant fins ara, perquè vostès en
puguin tenir coneixement, açò són Ports de les Illes Balears,
açò és l’IBAVI, Serveis Ferroviaris i el Consorci de
Transports de Mallorca.

Anem per feina, Ports de les Illes Balears, execució d’un
pla integral de millora i actualització de les infraestructures
portuàries a les Illes Balears. Parlàvem i ja vam dir que hi
hauria una inversió total de 38,9 milions d’euros des d’aquí a
l’any 2020. 

A dia d’avui ja duim executats 21,4 milions d’euros, hem
fet inversions a Pollença, a Portocristo, a Sant Antoni, al port
interior de Ciutadella, al port exterior de Ciutadella, a Sant
Elm, als Barcarès, a Cabrera, a Valldemossa, a Cala Figuera, a
Fornells, al Port d’Andratx, al Port de Cala Ratjada, a Cala
Estellencs i a la Cala Bona, inversions molt diferents que van
des de xarxa elèctrica completament nova, reformes de banys,
reforçament de molls, pavimentació, impermeabilització de
terrasses, consolidació de platja i de talussos, canalitzacions
de pluvials, reforços de cantil de moll, adequació de trànsit de
passatgers, rampes d’embarcament i d’avarada..., tot açò
executat a dia d’avui. Amb obres a més a més ja adjudicades
que podran començar tot just acabi aquest estiu: Port de
Sóller; la llonja del peix i el nou club social en el port de
Ciutadella exterior, amb l’adequació del moll sud; a Sant
Antoni, amb la repavimentació; a Sa Calobra, la passarel·la de
l’accés del moll; a Banyalbufar, a Cala Rajada... Actuacions,
Sra. Fernández, que anam complint i que ens permeten dir que
sí, que tot allò que havíem anat planificant ho estam executant
tal com ho havíem dissenyat.

I no només hem fet açò. Hem fet la renegociació de totes
les concessions de gestió indirecta; el que abans eren uns
ingressos cada any de 900.000 euros passaran ara a uns
ingressos anuals de 12 milions d’euros, el que garanteix
precisament la continuïtat i  la viabilitat econòmica d’una
empresa pública. I a la vegada no només hem fet açò, sinó que
hem actualitzat les llistes d’espera, hem creat 2.129 nous
amarraments de base que fins ara no hi eren; i dins els acords,
les negociacions amb les noves concessions hem garantit una
inversió privada de 107 milions d’euros de la millora de les
instal·lacions portuàries.

Sí, sí que n’hem fet, Sra. Fernández, de coses, i ho hem de
comparar. Açò és molt o és poc?, i  ho comparam amb la
legislatura passada. Tenim 38 milions d’euros... planificats i
en execució, dels quals 21 ja estan executats, més 107 milions
d’euros d’inversió privada; i la passada legislatura què van fer?,
1,5 milions d’euros. Sra. Fernández, açò és un 1.326% més

que la legislatura passada, aquests tres primers anys respecte
del conjunt de la legislatura passada seva, un 1.326% més.

A l’IBAVI, un pla d’execució de 50 milions d’euros; hem
començat des de zero, sense solars, sense projectes, i a més
a més amb el que teníem venut, i a partir d’aquí, sí, hem
dissenyat un pla que suposa, en el carrer Regal de Palma i Sant
Jacint de Sant Lluís, obres començades; en el carrer de Cuba
d’Es Molinar, carrer de Borja Moll de Maó i carretera de
Lloseta a Inca, amb projecte executiu redactat, pendent de
llicència municipals, i en aquell moment, licitació de les
obres; en el carrer Es Xarc d’Eivissa, carrer Posada de Palma,
Sant Salvador Espriu de Palma, tots dos, i en el carrer Tous de
Palma, amb projecte bàsic ja redactat, llicència municipal
demanda i amb la redacció del projecte executiu en aquests
moments; i a l’avinguda Pere Matutes d’Eivissa, (...) 14
d’Eivissa, i al carrer de S’Olivera de Calvià, concurs amb
projecte ja seleccionat, i en aquests moments encarregats el
bàsic i l’executiu. Amb calendaris de licitació d’obres dins
aquesta legislatura per poder començar les obres, totes elles,
dins aquesta legislatura, partint de zero, amb 50 milions
d’euros atorgats, amb 15 promocions iniciades que... És molt
o és poc, Sra. Fernández? 

Ho comparam amb la legislatura passada? I què hi trobam,
la legislatura passada, Sra. Fernández? La venda de solars, la
transformació d’habitatges en arxius, la reiniciació únicament
de les obres de Formentera perquè si no perdien els doblers
perquè venien d’Europa? Tampoc no hi ha comparativa, Sra.
Fernández.

I no només hem fet aquest pla. Tenim una llei ja aprovada,
unes ajudes a lloguer de 6 milions d’euros..., alerta!, que
vostès haguessin pogut posar quan governaven i no ho varen
voler fer, perquè vostès retornaven els doblers del Pla estatal,
amb ajudes a la rehabilitació. I sí, Sra. Fernández, amb 8
milions d’euros transferits dia 21 de desembre de 2017 com
a conseqüència de romanents per garantir que dins el 2018
aquests 50 milions d’euros tenim ja reserves per poder licitar
cada una d’aquestes obres. Per tant, ben fet, com pertoca, amb
quantitats suficients.

Consorci de Transports per Mallorca; el gran projecte del
Consorci de Transports per a Mallorca són les noves
licitacions: a deu anys vista, perquè entrin en vigor dia 1 de
gener de 2019, a deu anys vista, una licitació de 475 milions
d’euros, dels quals n’hi haurà 125 de pressupost de la CAIB;
els plecs de condicions estan aprovats, publicats, i en aquests
moments les empreses estan lic itant i oferint; per tant,
proposta, recursos, licitacions fetes, i per tant complim tot
allò que ens havíem marcat. I en paral·lel hem fet altres coses:
plataforma informàtica i sistema integrat a totes les Balears,
amb una licitació de 9,4 milions d’euros; adequació de parades
amb una inversió d’1,8 milions d’euros; remodelació de les
cotxeres del TIB amb 1,8 milions d’euros; polítiques de
millora d’espais naturals: l’estació del Port de Pollença que
ahir ja inauguraven; control d’Es Trenc, S’Almunia, 1 ,1
milions d’euros; la dotació d’infraestructures per a autobusos
elèctrics; el pantògraf, també ja en marxa precisament per a la
licitació de dia 1 de gener, 1,2 milions d’euros. I a més a més
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hi ha les actuacions menors, 0,6 milions d’euros. En total,
15,9 milions d’euros, Sra. Fernández. 

I açò és molt o és poc? Ho tornam comparar amb la
legislatura passada, en què vostè governava dins el Consell de
Govern; hi trobam millores d’equipaments per un valor de 2
milions d’euros, 16 milions d’euros enfront de 2 milions
d’euros, un 563% més que la legislatura passada només
d’inversions; a més a més unes concessions que licitam per
valor de 475 milions d’euros, Sra. Fernández. Sí, sí que anam
fent coses; sí, sí que ho van notant els ciutadans.

I acab ja amb Serveis Ferroviaris. En aquesta legislatura la
partida més important, l’electrificació, una obra licitada per
quasi 50 milions d’euros, adjudicada per 38.789.000 euros; en
execució, amb calendari de finalització d’aquestes obres. A Sa
Pobla aquest mes d’agost estarà ja en funcionament
l’electrificació, i esperam que el mes de setembre estigui en
funcionament a Manacor. Haurem complert, Sra. Fernández;
37 milions d’euros fets i garantits. I hem fet només açò? No.
Hem comprat trens elèctrics per al metro, 7.800.000 euros;
hem millorat les estacions, 536.000 euros; la millora dels
passos a nivell, 150.000 euros; obres i adquisicions viàries,
466.000 euros; seguretat, 47.000 euros. En total, 47,8 milions
d’euros, als quals hem d’afegir a més a més el pagament de les
unitats diesel dels anys 2016-2018 que ens corresponen. En
total arribam a 50.800.000 euros.

I aquests 50.800.000 euros, Sra. Fernández, és molt o és
poc? Comparem-ho una altra vegada amb la legislatura
passada. I què van fer?, la gran inversió estrella, la més
important en serveis ferroviaris: anul·lar la xarxa ferroviària
fins a Artà; es van gastar 5 milions d’euros per fer el corredor
verd de Manacor, entre el que va ser el corredor, talussos i
vials lineals a Manacor. A més a més, açò sí, altres inversions
per 1,6 milions d’euros on hi havia l’estació de Sa Pobla o les
passarel·les de vianants. I açò, Sra. Fernández, ho tornam a
comparar? Aquesta legislatura jo li he posat damunt la taula
inversions reals per valor de 50,8 milions d’euros, i la passada
legislatura, si tenim en compte els 5 milions, els 5 milions
que van ser per anul·lar e l tren d’Artà, anam quasi a 8, no
arribam, i açò representa un 521% més que la legislatura
passada, Sra. Fernández. I no només açò, perquè vostès no
només es van esforçar amb la via verda, es van esforçar per
anul·lar 300 milions d’euros que hi havia del conveni
ferroviari, que si els haguéssim tingut en aquesta legislatura
hauríem pogut fer moltes més coses, algunes de les que vostès
ens demanen i que no les hem trobades, i que no hi eren, i que
ho estam fent amb recursos propis, nostres. 

I hem fet només açò? No. Tenim ja... la setmana que ve,
dilluns, licitam ja el projecte executiu del Parc Bit; tenim ja
en aquests moments (...) projecte de Son Espases; tenim la
supressió dels passos a nivell amb 1,2 milions d’euros més,
Sra. Fernández. Aquesta és la feina que a nivell d’execució
hem anat realitzant fins ara.

Els Serveis Ferroviaris, idò, i ja acab, un 521% més que la
legislatura passada. En el Consorci de Transports per
Mallorca, un 563% més que la legislatura passada. En Ports

d’Illes Balears, un 1.326% més que la legislatura passada.
Aquesta és, Sra. Fernández, la comparativa, aquestes són les
obres que hem anat executant fins ara, amb els recursos de què
disposàvem, dedicant moltíssims esforços, i complint amb els
calendaris que fins ara havíem dit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Correspon ara la rèplica del grup
proposant. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sr. Conseller, y muy en su
línea no me ha contestado prácticamente nada, aunque le
agradezco la información, que comprobaré, porque, como
tiende usted a mentirme bastante habitualmente, comprobaré
todos los datos que ha...

(Remor de veus)

... bueno, señores del Partido Socialista, es que hasta ustedes
se han tenido que comer algunas de las mentiras de su
conseller, y son muy conscientes de ello. 

Dicho esto, usted, como decía, y no me ha contestado, esta
mañana la primera pregunta del control al Gobierno ha sido a
ver si me podía especificar en qué plazos se iban a aprobar los
reglamentos para poder desarrollar la Ley de vivienda, que
también entiendo que al menos en los presupuestos del 2019
supondrá alguna inversión. Usted sigue sin contestarme. Esta
mañana, además, solamente hacia referencia a la disposición
transitoria segunda que hablaba de ese plazo de tres meses
para que los grandes tenedores comuniquen las viviendas que
tienen vacías, pero obviaba completamente que, por ejemplo,
en el artículo 33.3 dice que reglamentariamente se tendrá que
establecer el Registro de vivienda vacía. En el artículo 37.2
por ejemplo, que es el que prevé la cesión de vivienda vacía
por parte de los grandes tenedores, habla de que se tiene que
establecer reglamentariamente el procedimiento de cómo se
va a hacer. Usted también en su ley establece la creación de la
oficina de vivienda vacía que también se deberá regular su
funcionamiento de algún modo. Con lo  cual, no intente
engañar a la ciudadanía haciendo ver que dentro de tres meses
ya tendrán ustedes las viviendas vacías de los grandes
tenedores porque no es cierto, deberán hacer un mínimo de
dos reglamentos o tres o uno bastante amplio, que
evidentemente eso le retrasará.

¿Nos puede especificar qué plazos prevén para aprobar los
reglamentos que deben desarrollarse para poder aplicar
prácticamente todas les medidas que contempla la ley?

Usted hablaba y decía: “Sí, cumplimos todos los plazos
previstos”. No es cierto. Yo le he preguntado por seis
promociones que deberían haber comenzado ya, y deberían
hacerse iniciado las obras, según su propio plan, y de las seis
solamente han comenzado dos, que eran las que estaban

 



7092 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 125 / 5 de juny de 2018 

previstas en enero; las que estaban prevista para abril y mayo,
como usted bien ha dicho, no han comenzado todavía las
obras, y en su plan estaba previsto que sí que han comenzado
con lo cual ya llevamos un retraso. Y le recuerdo, Sr.
Conseller, que la de la calle Regalo, por ejemplo que ustedes
han establecido en este plan que empezase en enero de 2018,
la propia presidenta del Parlamento se fue a hacer la foto y
dijo que iban a comenzar en junio de 2017 y, evidentemente,
no comenzaron.

Tenemos que de las seis promociones que deberían haber
comenzado a día de hoy solamente han comenzado dos, con lo
cual los plazos no se están cumpliendo.

Tampoco no me ha contestado respecto al convenio de
carreteras, que tanto  nos echa la culpa a nosotros
absolutamente de todo para variar, si ya han tenido oportunidad
de hablar con el Sr. Sánchez para que puedan llegar estos 240
millones, sin haber hecho ningún tipo de proyecto, ¿van a
llegar estos 240 millones ya que los han reclamado tanto?
¿Han tenido ya esta conversación? Porque desde luego ustedes
fueron muy rápidos, cuando se constituyó el Gobierno del
Partido Popular, para pedir citas y reuniones con todos los
ministros para exigirles, tengan esa misma celeridad ahora que
están gobernando ustedes. Contésteme, ¿vendrá el dinero del
convenio de carreteras, esos 240 millones que sirvieron para
hacerse una foto firmando el protocolo de intenciones?

Y usted habla de los remanentes que le sirven para poder
ejecutar el presupuesto, bueno ejecutar, para poder vender el
presupuesto, porque ejecutar hemos visto que ejecutan bien
poco, pero la realidad es que eso significa que ustedes
engañan con los presupuestos porque van vendiendo que los
presupuestos van subiendo de año en año cuando la realidad es
que aumentan porque no se gasta el del año anterior, con lo
cual las subidas estas de las que ustedes hablan, los
presupuestos estos tan sociales, no lo son tanto porque
ustedes son incapaces de ejecutar los presupuestos, y le
vuelvo a decir, patada hacia adelante al siguiente ejercicio o a
la siguiente legislatura.

Respecto al Plan de movilidad tampoco me ha contestado,
ya se lo he dicho, no soy yo la que lo  digo, es la propia
Comisión de Medio Ambiente que dice que no tiene medidas
concretas y que no aportará nada. ¿Cuándo van a concretar esas
medidas del Plan de movilidad? Que le vuelvo a repetir, que se
ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra
comunidad autónoma, especialmente en la isla de Mallorca. Y
ustedes presentan un plan que desde su propio gobierno le
dicen que no tiene medidas concretas y les dice que no va a
servir absolutamente para nada porque no contempla medidas
nuevas, eso lo dice la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Si tenemos que hablar de SFM podríamos hablar mucho,
aparte de las huelgas que les han convocado, pero claro,
ustedes también a lo que se dedicaban era a comprar trenes sin
vías y debíamos ir acumulando trenes porque la planificación,
la verdad, es que era también bastante lamentable.

Mire, ya me gustaría a mí que nos pudiésemos comparar o
que se pudiesen comparar las dos legislaturas y así veríamos
de verdad quién gestiona y quién es más eficaz, pero es que
aparte de que ustedes están gobernando y siempre se escudan
en lo que hizo el Partido Popular, la realidad es que ustedes
tienen 1.350 millones más de presupuesto de los que tenía el
Partido Popular; se han encontrado con una situación
económica muchísimo más positiva mientras que el Partido
Popular se encontró en quiebra la comunidad autónoma;
ustedes, desde el inicio de la legislatura, han tenido una
situación económica que les habría permitido hacer
muchísimas más cosas y dar solución a los problemas reales
de los ciudadanos y sin embargo su gestión es totalmente
ineficaz, no saben ejecutar el presupuesto, no saben gastarlo
y, le vuelvo a repetir, por mucho que usted mienta y diga que
no que la realidad es que las medidas más importantes para
solucionar los problemas las plantean erróneamente, desde
nuestro punto de vista, pero es que además las plantean para
cumplirse en otras legislaturas, en otros años y ya veremos
quien lo haga.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Contrarèplica per part del
Govern. Té la paraula el conseller Marc Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec, Sra. Fernández,
que vostè m’ha demanat per les inversions, les he explicades
totes i ara m’ha començat a desviar cap als plans. Si vol un dia
farem una interpel·lació sobre el tema dels plans que tenim en
execució. Però de les inversions el que no qüestiona ningú és
que existeixin, se’n vagi vostè a qualsevol dels ports que els he
dit, se’n vaig vostè i vegi les obres d’electrificació que es
construeixen en aquests moments, se’n vagi vostè i vegi
aquestes (...) que ja han començat, i tant com sí, fem cada una
d’aquestes coses, i crec que val la pena posar-ho en valor i
posar-ho de manifest.

I no és cert que la legislatura passada no fessin coses per
culpa de la crisi, Sra. Fernández, aquesta va ser una de les
grans mentides a les quals vostès van fer referència, no ho
varen fer bàsicament perquè no creien en la cosa pública i com
a conseqüència d’açò van començar a fer un camí de bogeria,
i començaré a posar exemples del que haguessin pogut fer. Va
ser de manera intencionada, de manera intencionada donar un
mal servei públic a Ports d’Illes Balears, on el Sr. Delgado la
seva aspiració màxima era no fer cap inversió perquè les obres
caiguessin i acabar privatitzant tots els ports. Açò està en seu,
eh!, en aquest plenari, en seu d’aquest parlament. La
privatització de tots els ports de les Illes Balears, i ara en
aquests moments ja tenim, Sra. Fernández, inversions fetes
que garanteixen la seva viabilitat a llarg termini. 
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Hi va haver una reducció deliberada de freqüència en
transport públic, que els va fer perdre 1.700.000 passatgers en
una legislatura. Falta d’interès absolut. O la incapacitat de
gestió, cap negociació de les concessions portuàries. Com és
que no van negociar amb cap dels clubs nàutics? Com és que
no van ser capaços de tancar inversions per valor de 100
milions d’euros d’inversió privada que haurien fet a tots els
ports i vostès no van voler fer, Sra. Fernández? Per quin
interès? Com és que van renunciar a executar el tren d’Artà
amb el projecte redactat, amb les obres iniciades, amb partida
pressupostària assignada, tenien els doblers? Com és que van
renunciar a açò? No ho van voler fer, hi havia mala fe, mala
fe...

(Alguns aplaudiments)

... deliberada.

O també la nul·la creença en la millora dels serveis
públics, Sra. Fernández. Van renunciar al conveni ferroviari
per culpa de la crisi? Per culpa de la crisi vostès van dir que no
volien els 300 milions d’euros al conveni ferroviari, Sra.
Fernández? No m’ho puc creure, açò és falta d’interès, açò és
falta de necessitat, açò és falta de creure en la importància de
la gestió privada. I sí, la Sra. Cabrer es pot enfadar, ni en
Company s’atreveix a ser aquí, ni en Company s’atreveix a ser
aquí a donar explicacions de tot açò. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Açò és el que hauríem de veure, açò és el que hauríem de
veure. 

Per tant, crec que davant de tot açò, davant de tot açò les
comparatives dels nombres canten i quan vulguin expliqui’m
vostès les seves, les contrasti i les posam damunt la taula les
de la seva legislatura i les de la nostra. 

Em demana vostè, els grans tenidors no han d’esperar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., home!, demani una interpel·lació, em compari, vostè em
diu, escolti!, és que vostès no fan res, i jo li dic, sí, fem tot
açò i ho compar amb els seus i em diu que no.

Els grans tenidors, per posar a disposició els pisos tancats
han de tenir un reglament? No, la llei és molt clara, tenen tres
mesos, i tant!, i tant!, i tant, Sra. Fernández!, a no ser que vostè
es posi tant de part del fons voltors que ara intenti justificar
precisament açò. És claríssim...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, per favor. Sra. Fernández, escolti. Continuï,
Sr. Pons. 

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sra. Fernández, tres mesos
perquè cedeixin els habitatges buits, si no ho han fet hi ha un
règim sancionador. Açò diu la llei i açò és el que nosaltres
aplicarem, encara que a vostè no li agradi, jo ho entenc que
vostè es posa a l’altra part, encara que a vostè no li agradi.
Però sí que ho farem d’aquesta manera.

I acab ja, tal vegada i si em permet amb un plantejament
molt visual que escenifica aquesta comparativa. Quan vostès
van arribar, Sra. Fernández, es van trobar aquesta maqueta ja
feta, un projecte ja en marxa, en marxa el projecte com a tal,
la redacció de 26 habitatges protegits per a gent jove al carrer
Bala Roja, número 3 de Palma. Ho veu no?

(Remor de veus)

Sap en què s’ha convertit aquest projecte que vostès
haurien d’haver executat? S’ha convertit en un hotel de 5
estrelles, on resulta que la gent jove no pot accedir a un
habitatge. Aquesta és la gran diferència entre nosaltres i
vostès, Sra. Fernández, que quan vostès arriben desmantellen
les polítiques socials que hi ha en marxa, quan nosaltres
arribam hem de partir de zero per poder-les fer. En qualsevol
cas hem executat, estam acomplint tot allò que havíem dit.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

III. Moció RGE núm. 5366/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 4320/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que és el debat i
votació de la Moció RGE núm. 5366/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme pel
que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears, derivada del
debat de la interpel·lació RGE núm. 4320/18.

Correspon començar amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula per defensar la moció que vàrem presentar a
resultes de la interpel·lació de fa dues setmanes, allà on fèiem
especial referència a la recaptació i a la transparència que
s’hauria de desprendre de l’impost de turisme sostenible. I la
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nostra moció en aquest cas té quatre direccions clarament
diferenciades.

En primer lloc, crec que és important, atesa l’experiència
que hem vist en els darrers mesos, és necessari donar un
impuls als projectes de turisme sostenible i als projectes que
s’han de desenvolupar com a conseqüència de la recaptació. Si
recordam, la consellera va exposar en aquest mateix faristol
fa dues setmanes i va anunciar que només hi havia executats
quatre projectes des de l’any 2016 que és des que es ve
recaptant l’impost de turisme sostenible, cosa que a nosaltres
ens sembla un balanç absolutament pobre i e l pitjor que es
pugui fer després de dos anys recaptant sous i dient que això
aniria destinat a l’execució de determinats projectes, cosa que
en aquest moment no s’ha visualitzat i si s’ha visualitzat es
visualitza d’una forma absolutament mínima. Per tant, entenem
que l’ATB i la conselleria en particular és la que ha de
començar a impulsar i accelerar tots aquests projectes perquè
definitivament acabin materialitzant-se.

Però no només això, ha d’impulsar els  projectes, però
també ha d’impulsar tots aquells instruments jurídics que en
aquest moment i així va quedar retratat fa dues setmanes,
encara no estan confeccionats. A quins instruments jurídics
em referesc? A aquells que han de fer possible els convenis
entre les conselleries que toqui, entre els ajuntaments que
toqui i entre els consells insulars que toquin, instruments
sense els quals, evidentment, no es poden fer convenis,
instruments sense els quals no es pot desenvolupar cap tipus
de projecte i molt menys es pot transferir la dotació
pressupostària, per tal de començar a executar els projectes. 

Quants d’aquests instruments jurídics han firmat? Miri, ho
desconec perquè en aquest moment la pàgina no ho diu, la
consellera tampoc ho va anunciar, però jo tenc la impressió
que de la recaptació de l’any 2007 no se n’ha firmat cap. Per
tant, els convenis en aquest moment encara estan per signar,
cosa que no permet accelerar l’execució dels projectes.

Quantes transferències s’han fet com a conseqüència de la
recaptació de l’any 2017? Cap, si no s’han firmat els
instruments jurídics que han de permetre fer convenis amb els
beneficiaris, difícilment les transferències s’han fet a aquells
òrgans encarregats d’executar els projectes.

Per tant, estan en condicions els beneficiaris d’executar-
los? No, per què? Perquè no s’ha firmat el conveni i perquè no
hi ha habilitada la partida pressupostària que s’ha de transferir
als òrgans que toqui. Tot això són preguntes que evidentment
la resposta és clara i és una resposta comuna, els projectes per
part de l’ATB i l’impuls que se li ha de donar no es
materialitzen de la manera que toca. Per tant, nosaltres en el
primer punt el que demanam és que es posin a fer feina, que es
posin a treballar, que assumeixin la seva responsabilitat i,
d’acord amb la competència que tenen, accelerin tots i cada un
dels projectes que han de ser finançats d’acord amb la
recaptació de l’impost de turisme sostenible.

Perquè el que no pot ser és que la conselleria, i l’ATB, en
particular, siguin només observadors de tota aquesta situació,

sinó que jo entenc que efectivament, s’han d’implicar i de
quina manera, si volen presumir d’un impost, d’una recaptació
i de què aquestes illes són sostenibles, d’acord amb la llei que
es va aprovar en aquest Parlament. 

En segon lloc, la nostra moció té una altra direcció i es
tracta de fer complir la llei, bàsicament això, ni més ni menys
que fer complir la llei al Govern de les Illes Balears que en
aquest moment no l’està complint. Basta fer referència a
l’article 20.4 de la Llei de turisme sostenible, on diu que el
Govern ha de publicar a una web i amb caràcter general tot un
seguit de qüestions per donar a conèixer la recaptació, el que
es fa, el destí del fons de turisme sostenible i és una llei que
obliga. Per tant, crec que la moció el que fa és en certa manera
fer que compleixin la llei, jo crec que a això no ens hi podem
oposar i difícilment pens que algú s’hi oposarà.

Per tant, nosaltres el que demanam és que es compleixi el
20.4 i d’acord amb el 20.4  es publiqui una determinada
informació, que pensam que és el subjecte passiu de l’impost
qui el paga i l’ha de conèixer. En primer lloc, les memòries
econòmiques de tots i cada un dels projectes; l’actual nivell
d’execució de cada un dels projectes; les actes de la comissió
de turisme sostenible; les transferències que s’han practicat en
els òrgans beneficiaris de l’impost i el percentatge global de
les transferències practicades. Per tant, entenem que,
efectivament, el subjecte passiu aquesta informació l’ha de
conèixer i entenc que era inicialment la seva voluntat, de fet,
en els mateixos termes s’expressava el Sr. Barceló a una
Comissió d’Hisenda a l’any 2017.

Per tant, hem d’omplir la pàgina web, perquè en aquests
moments la pàgina web està orfe, orfe de contingut, orfe
d’informació i no deixa de ser més que una rèplica del Butlletí
Oficial de les Illes Balears, si miram el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, allà on es publiquen els projectes i miram la
pàgina web, veiem exactament el mateix. Per tant, no ens fa
falta una pàgina web per publicar el que ja publica el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

En tercer lloc, crec que la nostra moció també té un quart
vessant, que és el vessant de la transparència. Si vostès volen
presumir de Govern transparent, si volen presumir de bon
govern i d’un dels principis fonamentals d’un bon govern, el
que han de fer és complir el principi de transparència, que és
una màxima de la Llei de bon govern que a vostès també els
obliga. I aquesta transparència per on passa? Evidentment,
aquesta transparència passa perquè primer compleixin l’article
20.4 de la Llei de l’impost de turisme sostenible i, en segon
lloc, compleixin la Llei de bon govern, si fan això vostès
podran presumir de què són un govern transparent, cosa que en
aquest moment no ho poden fer.

I en quart lloc, i per acabar, la nostra moció té un darrer
punt que el que pretén és que la informació arribi a tothom, i
arribi a tothom en aquells establiments allà on el resident o el
turista es veu obligat a pagar l’impost. I no només perquè el
turista conegui, efectivament, el que es fa quan el turista o el
resident demana què es fa, què passa, sinó perquè vostès
obliguen els establiments hotelers i aquells que recull la
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pròpia llei, primer a fer de recaptadors per a vostès, per a la
Conselleria d’Hisenda i després per l’ATB, els fan emetre una
sèrie de factures que han de lliurar als clients; els obliguen a
donar explicacions quan els clients els ho demanin, que això
també passa, i en alguns casos, i això també passa, els obliguen
a enfrontar-se de vegades amb el client quan no tenia la idea
de... no sols de pagar un impost, sinó de pagar-lo dues vegades,
de pagar-lo duplicat. Tota aquesta feina la fan per a vostès.

Per tant, el que han de fer és donar facilitats a aquests
establiments mitjançant una campanya a fi que puguin donar
complida resposta de tot allò que el subjecte passiu de
l’impost, sigui un turista o sigui un resident, demani. I no hem
de fer el que darrerament feien els establiments, què feien els
establiments? Es veien obligats a imprimir un full i lliurar
aquest full al turista.

Per tant, crec que el que hem de fer aquí és... tot el
contrari, vostès lliurar aquella informació que és necessària
per al turista o resident per tal que, com dic, conegui què s’ha
recaptat, com s’ha recaptat, quina és la finalitat i pràcticament
o definitivament saber quin és la destinació del fons i què es
fa amb els sous que es recapten a aquests establiments.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar l’esmena RGE núm. 5808/18,
té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos hemos incluido un punto 2 bis en esta iniciativa en
el que instamos al Govern balear a publicar en la web
específica del impuesto de estancias turísticas la información
detallada sobre la recaudación de este impuesto, segregada por
islas, por municipios y por tipología de alojamiento turístico.
Miren, en primer lugar, nosotros pedimos incluir esta
información en la web porque consideramos que es la más
relevante para dar transparencia a este impuesto, el ciudadano
balear, que también paga este impuesto, ha de tener claro que
lo que se recauda se invierte , y para que cada isla y cada
municipio conozca cuál es su aportación al impuesto.

En segundo lugar, porque son unos datos que ya existen en
la Conselleria de Hacienda y que lo único que se tiene que
hacer es volcarlo en la página específica del impuesto.

Y en tercer lugar porque el Govern miente a los
ciudadanos acerca de lo recaudado con el impuesto en la
información publicada en la página web, miente acerca de lo
recaudado en 2016 y miente acerca de lo recaudado en 2017.

Miren, en agosto de 2017, Ciudadanos pidió una
comparecencia del por entonces conseller de Turismo Sr. Biel
Barceló, para que nos explicara el oscurantismo y la opacidad
con la que se estaba gestionando el impuesto turístico, una
comparecencia que tuvo lugar en noviembre de 2017.
Ciudadanos le preguntaba el porqué en la web específica del
impuesto el Govern no cumplía con la transparencia y
publicidad del estado de ejecución de los 46 proyectos
aprobados en 2016 y los 70 aprobados en 2017, para dar así
cumplimiento al artículo 20.4 de la Ley del impuesto de
estancias turísticas redactado por el propio govern.

Desde Ciudadanos no dábamos crédito a tal oscurantismo
y opacidad en una web cuya única función es informar al
ciudadano. No hay ni rastro del estado de ejecución de los 116
proyectos que ascienden a 94 millones de euros recaudados
a turistas y baleares, ni rastro de las memorias de los
proyectos, ni un solo link que te envíe a las convocatorias, a
los pliegos de licitación, a conocer las empresas que se
presentan, a conocer la adjudicación final, ni una sola
información sobre el estado de ejecución, y de cuánto se ha
ejecutado del presupuesto del proyecto, nada, absolutamente
nada, una absoluta opacidad hacia los ciudadanos con la que
este govern intenta tapar el caos y la deficiente gestión para
llevar a cabo los proyectos, que están parados.

Mire, y el Sr. Barceló en su comparecencia en noviembre
del 2017 nos dijo que era cierto, que solo había dos proyectos
ejecutados y además admitió esa falta de transparencia, lo cual
es normal puesto que la página web estaba en blanco, y nos
comunicó que en 2018 esa falta de transparencia se
solventaría, y aun estamos esperando a que la Sra. Bel
Busquets se ponga las pilas. Pero en esa comparecencia
también ocurrió algo y es que el Sr. Barceló se comprometió,
a petición de Ciudadanos, a proponer incluir en la licitación de
la nueva web el volcado de la información de Hacienda sobre
la recaudación segregada por islas y por tipo de alojamiento,
una información que el exconseller nos detalló al completo en
la comparecencia, una información que para nuestro asombro
no coincidía con la información que se da al ciudadano en la
web del impuesto.

Miren, en la web del impuesto se informa que la
recaudación en 2016 fue de 30 millones, así lo dice, 30
millones. Ustedes pueden comprobarlo ahora mismo si abren
la web que está ahora mismo publicitada. Sin embargo, la cifra
de Hacienda que nos facilitó el Sr. Barceló es exactamente
40.919.709 euros, casi 11 millones más.

¿Por qué entonces el Govern miente al ciudadanos? ¿Por
qué en la página web no se informa correctamente de lo
recaudado, por un lado, y de lo invertido por otro, que son 30
millones?

En principio esos casi 11 millones no invertidos, se nos
dijo que se sumarían a lo recaudado en 2017, ¿y qué pasó en
2017? Pues bien, en octubre de 2017 se publica en la web lo
recaudado ese año, y dice que lo recaudado en 2017 es de 64
millones de euros y, por tanto, se aprueban 70 proyectos con
64 millones de euros de inversión. Esto en octubre de 2017,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805808


7096 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 125 / 5 de juny de 2018 

que ya decían que la inversión..., la recaudación había sido de
64 millones.

Sin embargo, el propio conseller, exconseller Sr. Barceló,
un mes más tarde nos decía que, según sus cifras, según
Hacienda en octubre la recaudación ascendía a 45.742.769
euros. ¿Por qué se informa al ciudadano con una cifra
inventada haciendo ver que es la definitiva?

Y otra pregunta que nos surge: si al final de 2017, si al
final, esa recaudación final coincide con los 64 millones
dichos en octubre, y la inversión ha sido de 64 millones,
¿dónde están esos 11 millones que se usaron en 2016, que no
se usaron, perdón, en 2016? Han vuelto a desaparecer.

Y por último, una observación, ¿cómo es posible que para
informar a los ciudadanos se utilice la siguiente expresión: en
2017 se han recaudado unos 64 millones? ¿Cómo que unos,
señores del Govern? Y si han sido 68, ¿dónde están estos 4
restantes? ¿cómo que unos?

Miren, yo creo que esto no es serio y que este govern se
está riendo de los ciudadanos cuando hablan de transparencia. 

En definitiva, todavía no sabemos cuánto se ha recaudado
en 2017 ni a qué se han destinado los 11 millones no
invertidos en 2016. Oscurantismo y opacidad en el estado de
ejecución de los proyectos y oscurantismo y opacidad en su
recaudación. Por eso desde Ciudadanos pedimos a este govern
transparencia y que no se falseen los datos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, per favor, vagi acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... publicados a los ciudadanos. 

Por lo tanto  apoyaremos la moción y esperamos que se
admita y se apoye la enmienda.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn
d’intervenció dels grups parlamentaris que han presentat
conjuntament les esmenes RGE núm. 5906 i 5907/18. Pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta és la segona moció derivada d’una interpel·lació
sobre turisme que presenta el Partit Popular enguany i, una
vegada més, es confirma que la capacitat de crítica i de
proposar alternativa del Partit Popular a la política que du a
terme aquest govern amb les normatives turístiques que s’han

aprovat està sota mínims. Més enllà de la demagògia, les seves
crítiques, Sr. Jerez, són realment molt fluixes.

Duen una temporada criticant la mateixa existència de
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, perquè s’ha
transferit una part de les seves competències, les
competències de promoció turística. Varen sol·licitar la
compareixença del seu gerent, varen interpel·lar la
vicepresidenta sobre un organisme que havien creat vostès,
que li varen donar nombroses funcions perquè varen agrupar
diferents empreses públiques, amb IBATUR, però també amb
l’Institut d’Estratègia Turística, l’INESTUR, i també amb la
Fundació Balears Sostenible, i en aquest moment, perquè es
transferia una d’aquestes funcions, qüestionaven la seva
existència. I deia que era tan baix el nivell de crítica perquè
avui ni tan sols no s’ha atrevit a proposar a la seva moció
eliminar l’ATB, com pregonava a la seva interpel·lació.

Fa un temps també es queixaven que l’ATB gestionàs
l’impost turístic, perquè deien que el volíem era que l’Agència
de Turisme de les Illes Balears dugués la gestió de l’impost
perquè no estaria controlat, no estaria fiscalitzat i gastaríem
fora cap control. Això és un desastre perquè no estaria
sotmesa a cap fiscalització. Ara els és igual que s’hagin de
fiscalitzar i controlar les subvencions i els convenis i tot això
dugui un temps, i el que volen és que estigui fet tot en dos
dies. Com quedam, Sr. Jerez? Això són demagògies i crítiques
sense cap sentit. Vostès han passat de criticar l’impost a
criticar ara que no es gasta prou aviat. Han passat de criticar
que suposadament no hi hagi mesures de fiscalització i control
de com es fa la despesa, a criticar ara que no es faci tot en un
parell de mesos, obviant tots els controls d’intervenció, de
legalitat dels convenis, de les subvencions, dels projectes,
processos de contractació pública... 

Després de to ta la demagògia que han fet vostès sobre
l’existència de l’Agència de Turisme, una entitat que varen
crear vostès, al cap i a la fi, què queda de la seva moció?, que
no es va prou ràpid gastant els doblers i que tenim una web que
no està prou actualitzada. Sincerament el nivell de crítica no
és que sigui baix, és que ha tocat fons.

Nosaltres hem presentat dues esmenes perquè almanco
intentem aprovar qualque cosa amb cara i ulls. Respecte del
primer punt no ens sembla malament demanar que s’acceleri
l’execució; s’entén l’execució dels projectes, no accelerar els
projectes sinó l’execució (...) dels mateixos, no donant a
entendre que s’hagin d’ometre fiscalitzacions ni controls; no
s’han d’accelerar amb caràcter immediat ometent els tràmits
necessaris sinó a mesura del que legalment sigui possible ,
però consideram que no només s’ha de demanar al Govern de
les Illes Balears, ja que són moltes les administracions
beneficiàries dels projectes, tant el 2016 com el 2017, i així
ho reflectim també en el text de la primera esmena que hem
registrat.

Respecte  del segon punt, amb tot el respecte crec que
comet vostè un error d’interpretació de la llei. Nosaltres
estam d’acord que s’ha de donar més publicitat als projectes
i al seu estat d’execució; de fet com a promotors de l’impost
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turístic som els primers interessats que es doni a conèixer
millor i amb més informació el que s’està fent. Però el que
diu el paràgraf segon de l’article 20.4 de la Llei 2/2016, i l’hi
llegesc literalment, és: “Una vegada aprovades s’han
d’executar mitjançant els instruments jurídics que es
considerin més adients per a cada projecte concret, i s’ha de
donar publicitat general de l’aprovació i l’execució...,
publicitat general de l’aprovació i l’execució mitjançant un
lloc web específic”; no informació detallada sobre el seu
estat. Això, vull dir, vostè crec que sap llegir...

(Remor de veus)

...vostè crec que té la formació suficient per saber el que és
publicitat general i el que és publicitat detallada, vull dir... Per
tant amb la publicació dels projectes aprovats, com hi ha, i que
quan un projecte  hagi finalitzat es posi a la web el Govern
hauria complert. Això és el que demana la llei. I nosaltres
estam d’acord amb vostès, hem de publicar més coses, hem de
publicar més informació, hem de donar més publicitat, però
no digui que s’incompleix la llei, perquè la llei el que demana
és molt general.

Evidentment, com li deia, nosaltres som els primers
interessats a donar difusió al que s’aconsegueix amb l’impost
turístic, estam d’acord que hem de publicar més informació.
Per això presentam una segona esmena que bàsicament recull
el mateix que demana vostè amb una redacció creim que més
acurada i formalment més correcta, perquè molta de la
informació que vostè demana que es publiqui, que nosaltres hi
estam d’acord, no és informació general, com diu la llei, sinó
informació detallada. I perquè hi ha qualque error, per
exemple al primer subapartat vostè parla de publicar la
memòria econòmica dels projectes; és incorrecte, aquest
document no existeix; segons del Decret 35/2016 i segons els
diferents plans que s’han aprovat els projectes han de tenir una
memòria general per una banda, i un estudi de viabilitat
econòmica per l’altra. No sé a quin document es refereix,
nosaltres proposam que es publiquin tots dos, vull dir que
proposam que es publiqui més documentació de la que vostè
proposa, en tot cas.

Em semblen bé la resta d’ítems que vostè proposa,
l’execució del projecte, les transferències, pagaments..., les
actes de la Comissió de Turisme, que no estan recollides en
el 20.4, per això li reiter que vostè demana més coses del que
diu el 20.4... Fixi’s vostè que la publicació que demana sobre
les actes no té res a veure, però hi estam d’acord, que es
publiquin, però per això matisam a l’enunciat que hem d’anar
més enllà del que diu el 20.4, perquè el 20.4 només parla
d’informació general.

De fet vostè sap que ja s’havia anunciat la remodelació
d’aquesta web, ho ha dit, que ho havia dit l’anterior conseller.
Li he de dir que els procediments administratius, però, a
vegades no surten com un vol; ja fa tres mesos, el 8 de març
passat, fa tres mesos, l’ATB publicava uns plecs tècnics i
administratius per remodelar la pàgina web per poder incloure
informació detallada dels projectes, però com poden
comprovar, perquè tot això que dic és públic, està en el perfil

de contractant de l’ATB, la licitació va quedar deserta, i ara ja
fa un mes, el 3 de maig, es varen publicar uns nous plecs
tècnics i administratiu i ara afortunadament hi ha més
concurrència i està en procés d’adjudicació. Tot això, com li
dic, és públic, està en el perfil del contractant. Els processos
administratius duen el temps que duen, en un mes és
impossible que es facin les coses que vostè demana; en un
mes, si tot va bé, haurà acabat el procés d’adjudicació i
l’empresa adjudicatària es posarà a fer feina. Nosaltres el que
volem és que les coses es facin, es facin ben fetes, i en un mes
pot ser que hi hagi adjudicatari, el que no pot ser és que la
feina estigui feta. Per tant per això també creim que hem de
ser prudents amb els criteris que demanam.

Respecte del tercer punt, hi estam d’acord, vull dir que no
tenim..., estam d’acord que s’ha de donar informació. Crec que
cada dia ho veim, ja ho vàrem debatre quan vàrem debatre la
creació de l’impost turístic, els imposts turístics, les taxes
turístiques estan cada vegada més generalitzades; actualment
es pot anar a molts de destins i a molts d’ells, a molts de
països del nostre entorn, a ciutats del nostre entorn es cobra
impost turístic. Crec que serem el destí on hi haurà més
informació d’allò a què es destina l’impost turístic en qüestió.
Crec que una persona va a qualsevol ciutat del món, pot anar a
Brussel·les, a París..., crec que si ho demana al recepcionista
no sé si tendrà tanta informació com tendrem aquí sobre a què
es destina l’impost turístic. Crec que serem capdavanters. 

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Isabel Busquets, no, perdó, Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, compartim l’esperit de la
moció que ha presentat el seu grup, que ara debatem. La
compartim però amb matisos, i per això hem presentat
aquestes esmenes conjuntament amb MÉS per Mallorca i
Podem que el Sr. Reus ha explicat perfectament.

En el Grup Socialista també pensam que és bo que els
projectes finançats amb recursos de l’impost turístic
s’executin amb celeritat, amb transparència en la tramitació,
i a donar-los la màxima difusió entre els residents i els
visitants. Rapidesa, sí, però sempre respectant -també li ho ha
comentat el Sr. Reus- els terminis que marca Intervenció, el
procediment administratiu, per suposat, i la Llei de contractes.

Però li he de dir, Sr. Jerez, que el Govern des del primer
minut es va dedicar a gestionar, a impulsar aquest impost i els
recursos que ha generat de forma rigorosa, sobretot de forma
rigorosa. Potser es pugui fer més aviat, potser, no ho sé, però
no es pot fer de forma més escrupolosa tal com marca la llei,
contràriament a allò que vostè pensa. De fet, si feim un repàs
de la gestió de l’impost d’ençà de la seva aprovació i de
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l’execució dels projectes, veim que el marge que hi ha per
escurçar terminis, que hi estam d’acord, aquest marge no és
que sigui molt gran, és més bé petit, però, bé, estam d’acord
a apurar al màxim perquè els projectes d’executin el més aviat
possible, hi estam totalment d’acord, que quedi ben clar. Tot
aquest procés comença amb l’aprovació de l’impost turístic,
és evident, el 13 de març de l’any 2016. Tengui en compte que
es va començar a meritar a partir del juny, juny-juliol, abans
no, o sigui, no fa ni dos anys que es cobra aquest impost, Sr.
Jerez, no fa ni dos anys i ja han d’estar fets els 108 projectes
que s’han aprovat. No és una mica exagerat, Sr. Jerez?

No em queda més remei que dir-li que si no haguessin
derogat vostès la primera ecotaxa, el primer impost, avui hi
hauria aquests 108 executats, no només aquests sinó 1.000,
3.000 moltíssims d’executats i no n’hi ha, hi ha aquests que
s’estan executant. No és un retret, Sr. Jerez, no m’agrada fer
retrets, però és que és una evidència.

Avui estam en la situació de gestionar la recaptació dels
mesos de l’any 16 i completa de l’any 17 que sumen uns 94...
un poquet més de 94 milions d’euros. Un nou impost
requereix sistemes de gestió nous, i en aquest cas més encara
perquè és un impost finalista, és un impost que té participació
de la societat civil amb tot el que això suposa, no?, a l’hora de
fer... de gestionar i de dur endavant tots aquests projectes.

Per això ha posat el Govern mecanismes per agilitar
aquesta gestió i per facilitar aquesta execució, que en
destacaré dos, per una part l’ATB, com també ja li deia el Sr.
Reus tan criticada, ara tal, bé, idò, l’ATB és la que impulsa tots
aquests projectes de manera que realitza tasques de supervisió,
centralització i agilitació dels procediments així com de
coordinació entre les conselleries i  les distintes
administracions, i també fa el seguiment de l’execució
d’aquests projectes. O sigui, té una participació directa i activa
sobre aquesta qüestió per tal d’impulsar tot aquest procés. Per
desenvolupar totes aquestes actuacions va haver-hi una
modificació dels estatuts, perquè no era dins les seves
funcions, com també vostè crec que sap.

Per una altra part, dia 31 de març d’enguany es va publicar
una instrucció importantíssima de la consellera
d’Administracions Públiques i d’Hisenda o d’Hisenda i
Administracions Públiques que establia la tramitació i el
procediment de control dels expedients de despesa amb
relació als projectes finançats amb l’impost. D’aquesta manera
es determina un sistema de control financer permanent de
l’activitat econòmica financera que ha de dur a terme l’ATB en
qüestió dels temes de l’impost turístic.

No fa ni dos anys que es cobra aquest impost i no s’ha
perdut ni un moment, Sr. Jerez. El gener del 17 es va reunir la
Comissió de Turisme Sostenible per aprovar els projectes a
dur a terme amb els recursos recaptats els mesos anteriors,
per un valor de 36 milions d’euros. El juliol del mateix any,
sis mesos després, la comissió es reuneix i aprova el Pla anual
d’impuls de turisme sostenible, que ha de ser la referència per
poder aprovar els projectes. Tres mesos després, el 16
d’octubre, la comissió va aprovar 70 projectes amb els

pressuposts corresponents. El gruix de la temporada turística
havia passat i no es va esperar que passàs tota la resta de l’any
per poder fer l’aprovació de projectes, i així es varen
seleccionar 62 nous projectes corresponents a l’any 17, més
8 que ja s’havien executat de l’any 16.

És important assenyalar, Sr. Jerez, jo crec que això no ho
té clar tampoc, que l’aprovació dels projectes es fa sobre un
pressupost que ja està recaptat, no és sobre una expectativa
sinó sobre allò que ja ha passat, per això sempre primer va, per
suposat, la recaptació i després sobre aquesta recaptació
l’aprovació amb tota la tramitació que posteriorment dur, que
vostè ha dit, de convenis, de totes aquestes qüestions.

I no hi ha cap desviació de recursos de l’impost,
íntegrament es dedica tot a les finalitats que marca la llei. 

Pel que fa a la publicitat dels projectes, Sr. Jerez, li he de
dir que si mira la web CAIB impost turisme hi podrà trobar
prou informació. Jo l’he impresa, -escolti, jo... no, no, jo l’he
impresa perquè, miri, li donaré perquè es veu que no l’ha
sabuda trobar, no ho sé, jo ho he imprès, ho he mirat i aquí ho
tenc-, concretament hi ha detallats en aquests papers 108
projectes que es financen amb l’impost, qui l’ha presentat,
l’import concedit, breu descripció de la finalitat; tot això per
illes, per anys i també podrà trobar projectes que afecten més
d’una illa. És suficient? No, nosaltres també trobam que pot
haver-hi més coses, per això la nostra esmena i per això el
suport a una mesura important a la seva moció. És així.

Però no puc deixar de dir-li, Sr. Jerez, en aquest moment
que, mentre vostè deia que estava, que era una cosa totalment
opaca i que no hi havia res, tot això que jo li he dit ja estava
penjat a la web, tot això ja hi era. No hi ha opacitat, Sr. Jerez,
jo diria que hi ha incapacitat per trobar el que hi ha a la pàgina
web, perquè el que diu l’article 20.4 de sobres està penjat aquí.

Li he de dir una altra cosa, jo he cercat el que va finançar
amb el seu projecte de la Targeta Verda, Sr. Jerez, i no n’he
trobat cap de projecte, ni cap explicació, ni un, només he
trobat referències a la presentació de la targeta, però res pus. 

Però jo m’estim més deixar aquest temps passat, prou
negre, per cert, i anar al present, a allò positiu perquè aquesta
és, en qualsevol cas, una moció per a mi interessant i
il·lustrativa, li he de donar l’enhorabona en aquest cas, tant pel
que proposa com pel que significa, és interessant perquè avui
es veu un interès, almanco jo així ho vull entendre, per la
implementació d’aquest impost, jo crec que tan important per
als ciutadans i per a la indústria turística. El Partit Popular
accepta que és un bon instrument, que és necessari, o això és
la meva interpretació pel que he vist, és indispensable per
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i també per millorar
l’experiència turística de les persones que ens visiten, i és
il·lustrativa, en definitiva, perquè dóna a conèixer de forma
clara la posició del Grup Popular respecte d’aquest impost.

Celebram que hagin passat de la derogació de l’anterior
ecotaxa a la preocupació per la celeritat, per l’execució dels
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projectes i, per tant, en l’acceptació de l’impost. En aquesta
direcció, Sr. Jerez, sempre ens hi trobaran.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, membres del
Govern, treballadors i treballadores de la cambra, bon dia.

Crec que avui és un gran dia, un altre gran dia després de la
passada setmana que es va aprovar la Llei d’habitatge d’aquesta
comunitat autònoma i que es va fer fora al Govern d’M. Rajoy,
i és un gran dia per a la nostra comunitat autònoma perquè el
Partit Popular accepta l’impost de turisme sostenible, accepta
la seva existència, accepta que els turistes hagin de contribuir
a la nostra comunitat autònoma als projectes que es finançaran
amb aquest impost de turisme sostenible i no només això sinó
que demana pedagogia per als turistes, demana que els
expliquem què feim amb els seus doblers en aquesta
comunitat autònoma. I mira que vàrem intentar fer pedagogia
amb vostès, vàrem intentar fer moltíssima pedagogia perquè
entenguessin que era essencial que els turistes puguin
contribuir a finançar projectes a la nostra comunitat autònoma
i a compensar d’alguna manera la petjada ecològica que deixa
el turisme. 

Crec que és una gran notícia que el Partit Popular demani
pedagogia ara cap als turistes, el que passa és que ara han de
criticar alguna cosa i critiquen la manca de transparència de la
gestió d’aquest impost de turisme sostenible, que jo no sé si
tenen aquesta transparència ciutats, com ha dit el Sr. Reus,
com Brussel·les o altres indrets que també cobren aquest
impost. En tot cas, nosaltres estam d’acord que és necessària
la transparència en la gestió d’aquest impost. Es fiquen amb la
transparència, crec, perquè tenen davant uns acords pel canvi
que fan polítiques positives per a les majories socials, que
demostren que sí es pot gestionar d’altra manera i ara, doncs,
s’han d’inventar algun problema creant monstres per tenir
qualque cosa a dir.

Critica vostè, Sr. Jerez, que es faci fer de recaptadors als
hotelers, quan vostè va a un bar o a un restaurant paga un
impost, paga l’IVA, ells fan de recaptadors d’aquest impost,
quin problema hi ha que els hotelers també ho facin i que els
turistes puguin contribuir als nostres recursos de la nostra
comunitat autònoma? No entenc el problema.

Jo no els donaré les gràcies per haver canviat d’opinió
respecte d’aquest impost, perquè no li vull recordar la de
vegades que la Sra. Prohens l’ha qüestionat, com des del seu
partit s’ha dinamitat la possibilitat de disposar d’uns 1.000
milions d’euros de recaptació si no haguessin llevat la primera

ecotaxa i que haguessin ajudat precisament a compensar la
petjada ecològica que pateixen aquestes illes a causa del
monocultiu turístic.

I no els donaré les gràcies per haver acceptat d’una vegada
per totes aquest impost, perquè han intentat fer moltíssim mal
a aquest impost per acabar acceptant-lo. Esper que acceptin
també que és bo que es puguin recaptar 120 milions d’euros,
molt útils per a la nostra societat. I es queixa de falta de
transparència, però a la pàgina web pot veure que el 80% dels
projectes s’han iniciat, que hi ha 108 projectes. I bé, sempre
crida l’atenció que demani transparència un membre del Partit
Popular, que ha actuat constantment amb manca de
transparència en el seu finançament i ho va demostrar la
sentència que vàrem veure fa poc.

Com deia la presidenta l’altre dia, el PP sempre arriba 10
anys tard, ara ha arribat també a aquest àmbit i vostès saben,
senyors diputat i senyores diputades, que a Podem hem estat
crítics amb les polítiques turístiques d’aquest Govern. A
nosaltres el més important de l’ATB no ens sembla la gestió
de l’impost turístic, que pensam que es fa bé, sinó la política
turística que ha dut a terme. I mai no hem amagat aquest
dissens amb el Govern respecte d’aquesta matèria, perquè
pensam que sense decreixement no hi ha futur per a les
nostres illes, perquè pensam que el Better in winter també
significa more tourist in summer i que el nombre de turistes
a l’hivern si ha crescut un 6%, també ho ha fet en temporada
alta i no deixam de créixer. És a dir , l’allargament de la
temporada suposa també un increment en els mesos més durs
per a la classe treballadora de les illes, que esperam sigui
compensada d’una vegada per totes pel nou Govern amb la
derogació de la reforma laboral. 

Crec que és important també parlar d’això perquè és l’altra
cara de la moneda de la política turística que es fa amb
l’impost de turisme sostenible, és a dir, necessitam polítiques
de contenció. I estic segur que a la bancada del PP també hi ha
gent que sap que si no aturam això d’alguna manera farem un
tro, que la bombolla turística s’ha de desinflar, que s’ha
d’actuar amb la inspecció turística i que s’han de posar a
l’abast més inspectors turístics que persegueixin l’oferta
il·legal.

Ho vaig dir també en aquella ocasió que vaig preguntar a la
Sra. Vicepresidenta, Airbnb no vota a les nostres illes i les
sancions per a ells, malgrat siguin necessària, no són gran
cosa. Crec que hem de començar a perseguir el lloguer
il·legal als particulars.

Havent fet aquesta crítica a la política turística del Govern,
també parlarem una altra vegada de l’ATB, que pensam que és
una agència en transició, i això ho diu el Govern moltes
vegades. El Sr. Alzamora que va comparèixer l’altre dia a la
Comissió de Turisme d’aquest Parlament, ho vàrem dir a la
seva compareixença, és hereu d’un organisme històricament
opac, en el que ha mancat molta transparència. De fet, s’han
fet moltes recomanacions a l’ATB, que es fessin negociats
sense publicitat, sense una justificació suficient i pensam que
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es pot treballar en aquesta línia d’acabar amb aquests
problemes històrics de l’agència.

Esperam, per tant, que aquesta circumstància millori, però
que també s’adopti per part del Sr. Alzamora i per part de
l’agència, aquell concepte de la contenció i del decreixement
i que, en lloc de consolidar mercats existents i cercar-ne de
nous, en lloc de cercar el mercat xinès, enlloc de diversificar
el model productiu de la manera que es diversifiqui només el
model turístic, és a dir, ecoturisme, cicloturisme,
gastroturisme i demés, es pugui diversificar el model
econòmic en la seva totalitat.

Així que, bé, nosaltres en referència a la iniciativa que
presenta el Partit Popular, hem presentat una sèrie d’esmenes,
crec que respecte l’essència de la proposta del partit
proposant, que es pugui publicar la memòria general, la
viabilitat econòmica, l’estat actual dels nivells d’execució, les
actes de la comissió. Per tant, crec que respecte l’esperit
d’aquesta proposta i que és d’alguna manera més realista.

Estic content la veritat, que per fi demanin pedagogia per
als turistes i, per tant, votarem que sí al punt 3 de la seva
proposta. Si no accepten les esmenes al punt 1 i al punt 2,
votarem en contra. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Passam al torn de fixar posicions, pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa del Grup Parlamentari
Popular.

Quan es va tramitar la Llei de l’impost de turisme
sostenible, el nostre grup parlamentari ja va intentar posar el
focus i ressaltar la importància que tenia com es gastarien els
recursos econòmics que es recaptarien a través d’aquest
impost. Per a nosaltres era molt important aquesta part de la
llei, sincerament vàrem trobar molt poca resposta per part dels
grups que donen majoria a aquesta preocupació. 

I ara tenim els resultats, ara tenim els resultats  d’una
decepció, d’una opacitat, d’una foscor, d’una manca d’agilitat
en relació amb les inversions que s’havien de fer a través
d’aquest impost, un impost que, recordem-ho, va salvar El Pi
en el debat que es va produir a l’esmena a la totalitat. I estam
contents que el Partit Popular ara estigui, efectivament en la
posició que el nostre grup parlamentari fa dos anys que
defensa en relació a aquest impost. Però bé, a dia d’avui del
que es tracta és de saber què es fan amb els doblers que es
recapten, no es tracta de fer un debat a fons de l’impost.

I després de sentir els portaveus que donen suport a la
majoria, jo arrib a una conclusió: o hi ha moltes excuses i es
tiren moltes pilotes fora, una possibilitat, o, segona
possibilitat, és que el sistema no funciona. Alguna d’aquestes
dues coses. Per tant, o no es gestiona adequadament o el
sistema que vostès es varen donar s’ha de modificar, perquè el
que no pot ser és que, després de dos anys, estiguem en la
situació que estam, el que no pot ser és la incapacitat de posar
enmig, de posar a la realitat, al carrer, a les places, a les
destinacions turístiques a les nostres illes els doblers
recaptats, i fer-ho amb la transparència que pertoca. I el que
tenim és això, que no hem estat capaços de fer-ho. Per tant,
alguna cosa falla, alguna cosa no va bé, alguna cosa necessita
millorar i, per això, nosaltres no podem més que donar suport
a aquesta iniciativa.

És clar, jo no he de defensar la iniciativa, però en cap
moment no diu que no s’hagi de fer la fiscalització
corresponent a les despeses, en cap moment no ho diu,
reclama agilitat la proposta, però no diu que no es faci la
fiscalització. N’hi ha que sembla que necessiten dos anys i
diuen, no és que s’ha de fiscalitzar. No, les coses es poden fer
bé i ràpid, un bon govern fa les coses bé i ràpid, i vostès no les
fan ni bé ni ràpides.

(Remor de veus)

I aquest és el problema, això és la realitat, quants projectes
han executat? Si vostès no tenen capacitat d’execució, si
encara es barallen sobre quin organisme l’ha de fer, no l’ha de
fer, si fem una instrucció, si li diem o no... 

I és clar, jo, Sr. Jerez, evidentment és lliure d’acceptar o
no acceptar les esmenes, però és que fa rialles que diguin sis
mesos perquè hi hagi una certa publicitat, perquè és clar,
d’aquí sis mesos s’haurà acabat la legislatura com aquell qui
diu, i s’hauran passat quatre anys sense haver donat la
transparència, els reis, els que bravegen tot el dia de
participació i de transparència, etc.

I és clar, la conclusió que jo trauria, si s’acceptàs aquesta
esmena, que si s’accepta ja advertesc que no podrem votar a
favor, però si s’acceptàs aquesta esmena la conclusió  que
nosaltres trauríem és que almanco en aquesta legislatura,
transparència, zero; la que ve, ja ho veurem, però bé, aquesta
és la proposta que ens fan, i lògicament ens sembla -ja dic que
el Sr. Jerez farà el que trobi- ens sembla absolutament
impresentable.

Per tant, s’han d’accelerar els projectes, totalment d’acord
amb el punt número 1. Punt número 2, totalment d’acord que
hi hagi transparència; com?, evidentment la llei, com totes les
lleis, és general, i també diu que hi ha d’haver un publicitat,
però no determina quina publicitat. Quan s’intenta determinar
a través de la iniciativa del PP troben que és una publicitat...,
no he acabat d’entendre la resposta, Sr. Reus, perquè per una
banda deia molt detallada, però per una altra deia: “No, no,
donarem més informació”; no he entès l’argument; o donaran
més informació de la que demana el Partit Popular o no la
volen donar detallada perquè no és el que diu la llei, però no
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ho he acabat d’entendre, perquè volen fer les dues coses, i
això em pareix molt poc seriós.

Després evidentment els grups de la majoria s’aferren al
formalisme, a l’estudi, on hauria de dir estudi no ha de dir
memòria econòmica... Bé, tot això, sincerament, són vuits i
nous i cartes que no lliguen, perquè al final sabem
perfectament del que parlam.

I vostès no ho volen reconèixer, però molts de turistes,
molta gent que fa l’esforç al voltant d’aquest impost, també
hotelers que han de menester contractar gent per fer la
recaptació, per omplir els formularis, per fer totes les
tramitacions, estan totalment esgarrifats que no se’ls doni la
informació deguda del que es fa amb aquest esforç col·lectiu.
No hi ha prou informació, i nosaltres a la tramitació de la llei
ja els vàrem dir: “posin regles clares del repartiment d’aquests
fons”, i no se’ns va voler fer cas. El Partit Popular va proposar
que el 30% anàs als ajuntaments; El Pi va proposar que el 50%
quedàs en el terme municipal on s’havien recaptat aquells
recursos. Això eren criteris objectius; ara el que hi ha és pura
arbitrarietat, i més greu encara que l’arbitrarietat és que no hi
ha ni transparència ni hi ha capacitat de tirar endavant les
inversions, i per això crec que hi ha motius més que sobrats
per donar suport al Partit Popular en aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. M’ha agradat molt, Sr.
Melià, sentir-li dir que la llei és general, quan fa molt pocs
dies amb el seu suport van aprovar una llei ben particular i ben
feta a mida, però bé, es veu que una cosa són els principis i
l’altra el dia a dia i l’anar passant.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, entrem a la qüestió i parlem de l’ATB, de l’ATB, i, Sr.
Jerez, precisament a la compareixença que hi va haver del
director fa pocs dies crec que hi va haver una exposició prou
àmplia de quines eren les funcions de l’ATB, que van molt més
enllà de la promoció. Jo crec que vostès insisteixen en la
caricatura que l’ATB es dedica a fer promoció turística, i que
un cop traspassada la promoció turística com aquell que diu no
té sentit l’ATB, i de fet no sé si vostè  recorda la meva
intervenció, les preguntes que vaig fer al Sr. Alzamora, però de
fet hi ha moltíssims aspectes que encara podríem considerar
que formen part de la promoció que continua executant l’ATB,
com els clubs de producte o l’assistència a fires -si no és
promoció turística això no sé què deu ser-, que encara
continua portant l’ATB. Per tant crec que aquí vostès haurien
de ser..., entenent algun dels elements de preocupació de la

seva moció, perquè jo alguns els compartesc també, però crec
que la seva moció queda molt infravalorada quan insisteixen en
el fet que l’ATB, com aquell que diu, hauria de desaparèixer
perquè ja ha transferit la promoció turística, quan encara té
moltes funcions que continuen vigents.

Clar, aleshores a mi el que m’agradaria, amb aquestes
crítiques que fan vostè i els grups que donen suport a la seva
moció, és que d’una vegada ens aclarissin quina alternativa
tenen vostès per gestionar el fons de turisme sostenible,
perquè a mi -i li ho dic molt sincerament i no pas perquè, com
ara em deia el Sr. Melià, deia “el Govern a què vostè dóna
suport”, doncs bé, el meu grup dóna suport al Govern en
algunes coses sí i en altres no; en aquesta sí, en aquesta sí, i si
no pregunti-ho a la Sra. Sureda, que vam tenir una discussió
sobre aquest tema-, a mi sincerament em va semblar una bona
solució que ja que l’ATB es desprenia d’algunes de les seves
funcions se les substituís per una altra funció nova que havia
aparegut, que era nova i que requeria una organització i una
coordinació. A mi això em sembla un element de
transparència, precisament, perquè si en lloc de gestionar-se
tots aquests projectes de forma centralitzada cada conselleria
executàs els seus projectes la capacitat de controlar-los, la
capacitat de saber en quin estat estan, quedaria molt més
difusa. 

Per tant m’agradaria que vostè digui d’una vegada quina és
la seva alternativa, és a dir, vostè com creu que s’hauria de
gestionar això, perquè jo sincerament, li ho dic molt
sincerament, no per entrar en el típic pim-pam-pum polític, jo
crec que la solució és bona, és bona perquè s’agafa un
organisme que ja existia..., és a dir, no se’n crea un de nou; o
és que vostè hagués preferit que es creés un organisme nou?,
i aleshores ens haguessin dit que ho feien per col·locar els
coneguts i els saludats? És a dir, a vostè li sembla bé o no que
s’hagi aprofitat un organisme existent per gestionar aquests
recursos? I si s’aprofita un organisme existent, no troba que
amb les funcions que té l’ATB és l’organisme ideal per dur
endavant aquesta coordinació? Per tant a mi m’agradaria que
vostè, que evidentment té tot el dret a criticar i la seva crítica
és totalment legítima, però que em digués quina alternativa,
vostè com ho hagués fet, i quins avantatges i inconvenients
hagués tingut aquesta fórmula que encara estic esperant que
ens digui quina troba que hauria de ser.

Li deia en començar que hi ha algun element en què jo puc
estar d’acord amb vostè o que puc entendre la seva
preocupació. Un és la capacitat d’execució, perquè jo crec que
en això tots hem de ser conscients, tots els que coneixem com
funciona l’administració pública, tots els que sabem com
funciona l’administració pública, evidentment si de cop i volta
apareix una gran quantitat de doblers per gestionar, tenint en
compte que, clar, l’administració pública ja té el seu consum
vegetatiu de manteniment d’edificis, de personal, etc., que ja
s’endú una gran part del pressupost, però aquí tenim
projectes..., el cent per cent de la recaptació es dedica a uns
projectes que s’han d’executar, i evidentment aquests
projectes són nous i posen sota pressió la capacitat de càrrega
de gestionar tot això. Per tant, aquest problema, jo estic
d’acord amb vostès que aquest problema hi és, i precisament
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per aquest motiu nosaltres sempre hem estat partidaris
d’ampliar el destí a què es poden dedicar aquests recursos. 

Ara no m’estendré en la discussió que ja vam tenir en el
seu moment sobre la contradicció que suposa parlar d’un
impost finalista, però bé, és igual, el van voler definir així, el
van voler definir com un impost la recaptació del qual es
dirigia a unes finalitats concretes, i per això el meu grup
sempre ha defensat que el turisme té implicacions que van
molt més enllà del manteniment del paisatge i el manteniment
del destí, perquè el turisme -sempre poso el mateix exemple-
el turisme té moltes implicacions en alguns dels àmbits
d’actuació d’aquesta comunitat autònoma que més despesa
generen, com per exemple l’educació; és a dir, nosaltres tenim
una població flotant que té una incidència molt gran en les
dificultats que tenen els centres per garantir la promoció dels
seus alumnes; o també tenim una població flotant que afecta
molt negativament a la dificultat per atendre la diversitat,
perquè tenim estudiants, infants, de moltes nacionalitats
diferents que estan vinculades amb la gent que ve a treballar en
el turisme. És a dir, el turisme també té implicacions que van
molt més enllà de les estrictament mediambientals o
paisatgístiques, com poden ser les de l’educació.

Per això nosaltres sempre hem defensat i continuarem
defensant que s’hauria d’ampliar l’àmbit al qual es poden
destinar els doblers que es recapten de l’impost turístic,
perquè realment tenim un problema, és a dir, tenim un
problema que realment recau sobre..., en uns àmbits molt
concrets la despesa d’aquesta recaptació, que evidentment en
termes relatius és una recaptació molt important.

Per tant, essent conscients de la problemàtica de la qual
vostè es fa ressò, el que ens agradaria és que trobéssim
solucions que fossin més veraces i que fossin més honestes
per part de gent que sap com funciona l’administració pública.
Aleshores, si vol que entrem en aquest debat, ens hi trobarà. Si
és simplement fer-se l’ofès, estripar-se els vestits per una
dinàmica de funcionament de l’administració pública que
vostè coneix tant o més bé que jo, doncs per fer aquest tipus
de demagògia no ens hi trobarà.

No voldria acabar sense fer referència a l’esmena de
Ciutadans, que em sembla que ens permet fer una reflexió
molt interessant, perquè vostè diu que es faci pública la
recaptació per municipi i per illa i ho justifica amb la frase: lo
que se recauda se invierte, eh!, el que es recapta a un lloc
s’inverteix en aquest lloc, no? I jo li pregunto: y lo que se
padece, com es finança? Perquè, és clar, pot haver-hi un
municipi d’interior o un municipi de muntanya que tal vegada
no té hotels i té pocs establiments turístics, que no recapta,
però, en canvi, els turistes bé que van allà a gaudir dels
paisatges, a gaudir del seu patrimoni, etc . Per tant,
evidentment, no puc estar d’acord amb aquesta esmena.

Però és que, a més a més, em sembla molt interessant que
Ciutadans transiti pel camí del confederalisme fiscal, supòs
que acabaran defensant el concert econòmic; home!, és clar:
lo que se recauda se invierte , això també servirà per a les

comunitats autònomes, supòs que això servirà per a les
comunitats autònomes també...

(Alguns aplaudiments)

... tot el que es recapta a les Illes Balears ha d’anar a parar a les
Illes Balears. El dia que vostès estiguin a favor d’aquest
confederalisme fiscal, jo votaré a favor de la seva esmena.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Tras la
comparecencia en comisión del Sr. Alzamora, en calidad de
gerente de la ATB, y tras la interpelación previa a esta moción,
si se hubiera ido al grano y se hubieran publicado con
transparencia el seguimiento del impuesto sostenible no
estaríamos en este punto.

En el Diario de Sesiones, de 22 de mayo, al final de las
declaraciones de la Sra. Vicepresidenta, e lla misma nos
ofreció algunos datos, que no llegan a un párrafo de siete
líneas, y resultan del todo insuficientes. Por ello, en una
primera lectura es difícil no apoyar la presente moción, ya que
los dos puntos sólo pueden repercutir en la mejora de la
gestión del presente govern, primero porque se insta a realizar
de una vez por todas los proyectos de turismo sostenible en
una legislatura a la que le quedan los meses contados, y
segundo, porque se insta a informar a la ciudadanía de costes,
partidas y ejecución de proyectos en torno al impuesto
ecológico, en definitiva, a implementar la transparencia del
presente govern.

Pero una segunda lectura, obviando la corrección con la
que está redactada la presente moción, se esconde también una
visión que no puedo defender, a pesar de que apoye la presente
moción, Sr. Jerez, y es que ustedes, señores del Partido
Popular, quieren hacer notar no sólo la falta de eficiencia del
presente govern, con la que puedo estar de acuerdo, porque se
lo están ganando a pulso, sino que ustedes no creen en la
ecotasa, ustedes no creen que haya masificación ni que este
territorio padezca un deterioro medioambiental con
consecuencias letales para nuestro modus vivendi. Por ello,
lamento todavía más la mala gestión de este govern, porque
van a lograr que la gente piense que no hace falta un impuesto
para la sostenibilidad. 

Pero todo esto no justifica no apoyar esta moción y sobre
todo no justifica la fina evacuación de responsabilidades que
la triada del poder balear ha preparado con las enmiendas
presentadas, en esta ocasión no se las puede presentar el PP,
y, claro, han quedado ustedes retratados.
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En la enmienda al punto 1 piden que se inste a las
administraciones beneficiarias y esconder al Govern de su
responsabilidad. Puedo entender y comparto que las
administraciones beneficiarias tienen que activarse en esta
demora de las ejecuciones, pero de ningún modo podemos
eximir de la responsabilidad que tiene el Govern en este tema.
Que los dos partidos del Gobierno balear presenten una
enmienda para esconderse me parece mal, pero que los que
gritaban “Sí se  puede” escondan al Govern es de pura
vergüenza. Entiendo que el PP podía transicionar la primera
enmienda, pero de ningún modo se puede esconder el Govern
de sus responsabilidades.

Respecto a la segunda enmienda directamente estoy harta
de generalidades...

(Remor de veus)

entonces, ¿para qué queremos publicar nada? ¿Qué tipo de
transparencia es ésta, qué tipo de transparencia es? No veo
normal que quieran sustituir todas y cada una de las memorias
económicas que tienen que acompañar a los proyectos que han
estado aprobados en la Comisión de Turismo Sostenible, por
la memoria general explicativa así como el estudio de
viabilidad económica tal. No apoyo esta evasión de
responsabilidades, señores del PSIB, pónganse como se
pongan. De ningún modo pueden decirme que tal estratagema
es de ética de izquierdas, cuéntenselo a la ciudadanía, ¿qué
creen que les dirían? Miren, me voy a callar y no lo voy a
reproducir. Esconder el bulto para eludir su responsabilidad
no les va a servir de nada, reitero, no les apoyo el punto. 

Respecto a la enmienda de Ciudadanos, la apoyo
íntegramente ya que suma en la línea de transparencia que
necesita.

Sinceramente, pensé que las enmiendas de la triada del
poder irían en esta línea, que sumarían en positivo para restar
el mérito de la iniciativa al PP y difuminar sus propuestas, no
pensaba que fueran capaces de presentar estas dos enmiendas
tan evidentes y simplonas. La gran evasión de
responsabilidades necesita mejores vías de escapatoria, sus
señorías.

Sra. Vicepresidenta y Sra. Presidenta, si ustedes se definen
como personas de izquierdas, que lo hacen, no duden que yo
soy tan de izquierdas como puedan ser ustedes y no crean que
es agradable darse cuenta de que, a pesar de las segundas
lecturas profundamente cínicas que podamos extraer del
Partido Popular en la presente moción, de manera fáctica
tienen más que razón en los dos puntos que se expresan, y
tristemente denotan, por un lado, la falta de eficacia,
eficiencia, transparencia y responsabilidad con la que están
gestionando la presente legislatura y, por extensión,
manifiesta que aquí no hay una oposición, que ustedes viven
sin tensión parlamentaria, sin consecuencia alguna ustedes
hacen lo que les da la gana. 

Esta moción la podía haber traído Podemos y no le
hubiéramos encontrado ninguna segunda lectura, hubiera

pensado que empezaban a exigirles a ustedes la
responsabilidad y transparencia que se presuponía a un
gobierno del cambio, sin embargo la trae el Partido Popular,
el Partido Popular, y a mí al menos me saca los colores y me
sonroja, pues yo voté este  govern y por ello soy exigente,
porque yo sí me creo el programa y los acuerdos del cambio,
yo sí me creo la transparencia, yo sí me creo que la
información de partidas, gastos, estados de ejecución han de
estar publicadas, no sólo para los ciudadanos de Baleares y del
Estado sino también para los visitantes, para que no dé la
sensación que somos unos corsarios asaltadores de turistas. 

(Remor de veus)

Pero como generan intereses en los medios de
comunicación y la mayoría de profesionales prefieren hacer
política en vez de contar la verdad, ustedes están muy cómodas
por encima del bien y del mal, sin oposición alguna, esperando
la próxima oportunidad de urbanismo a la carta.

Muchas gracias por su atención.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn de paraula del
grup proposant, té la paraula el Sr. Miguel Ángel Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, em toca
agrair als grups parlamentaris que volen donar suport a la
nostra moció i avanç la incorporació de l’esmena que ens
proposa el Grup Parlamentari Mixt, amb la representació de
Ciutadans, per part de la Sra. Olga Ballester. 

És clar, vostès fan una sèrie d’esmenes i per ventura la seva
esmena primera, o el primer punt, és la mayor, però vostès en
la mayor no han entrat, possiblement perquè els faci vergonya
entrar en la mayor, i quina és la  mayor? La mayor és
accelerar els projectes que en aquest moment haurien de
començar a executar-se, perquè vostès el que proposen en el
primer punt, com nosaltres proposam en el primer punt, és
accelerar, amb una diferència, que vostès no en volen saber
d’accelerar res i deriven tota la responsabilitat de
l’acceleració dels  projectes als beneficiaris dels projectes. I
vostès tenen responsabilitat a l’hora d’accelerar els projectes,
per què? En primer lloc, perquè vostès tenen la responsabilitat
almenys d’impulsar els convenis entre els beneficiaris i
vostès, i a això també se li diu impuls, i això vostès no ho
volen assumir. I en segon lloc, també tenen responsabilitat
d’accelerar les coses quan són els responsables de fer la
transferència.

Per tant, què fan rere aquesta esmena en la qual no han
volgut entrar i en la qual sembla que vostès tenen vergonya de
defensar? S’amaga, s’amaga precisament una falta de capacitat,
una falta de gestió i sobretot s’amaga rere això una feblesa de
l’ATB. Si a l’ATB li llevam les competències en matèria de
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promoció turística i, a més, no vol entendre de l’acceleració
dels projectes de l’impost de turisme sostenible, encara ens
donen més la raó, encara ens donen més la raó a l’hora de fer
una reflexió respecte del futur de l’Agència de Turisme
Balear, ens donen vostès la raó.

Miri, si vostès no assumeixen l’acceleració dels projectes,
de què serveix? Ja valdria que la recaptació la fessin els
beneficiaris o ja més valdria que la recaptació la transferissin
vostès tot d’una als beneficiaris perquè fessin el que
considerassin convenient quant al desenvolupament dels
projectes, perquè està demostrat que si no és així l’ATB i la
Conselleria de Turisme són un entrebanc, són un obstacle a
l’hora de desenvolupar els projectes i d’accelerar els
projectes que provenen de l’impost de turisme sostenible i
això és una certesa inqüestionable, inqüestionable.

Deia el Sr. Barceló, i perdoni, Sr. Barceló, que l’anomeni
seguit, però és que vostè és una mina, vostè és una mina, quan
parla i quan fa, quan parla i quan fa, el novembre del 2017 deia
vostè que estaven a punt de fer la web, que tenien 150.000
euros per fer-ho i, a més, ho farien amb recursos propis. Han
passat 7 mesos, 7 mesos sense fer la web a la qual els obliga
l’article 20.4 de la Llei de turisme sostenible, no l’han feta.
Però per què no l’han feta? Per què no han dotat de contingut
la web? Perquè a vostès els fa vergonya publicar el contingut
a la web. I per què els fa vergonya a vostès publicar el
contingut a la web? Perquè no hi ha res fet, perquè no tenen
res fet...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., perquè no tenen res executat, per això els fa vergonya. I per
què ens demanen sis mesos a fi que la web pugui tenir el
contingut que toca? Per què? Per veure si aconsegueixen fer
alguna cosa, per veure si en aquests mesos vostès poden
avançar res. Però, evidentment, el més greu de tot això i
d’aquest debat, perdoni’m, Sra. Oliver, és el que ha dit vostè,
vostè ha dit: és que només duim dos anys. Vostès quantes
legislatures necessiten per fer un projecte que es derivi de
l’impost sostenible? Quantes legislatures necessiten, quantes
n’hi fan falta? Perquè els vull recordar que la llei és de l’any
2016, que la recaptació comença a l’any 2016 i vostès
demanen sis mesos a partir d’ara i anam quasi al 2019 per
justificar res, anam del 2016 a l’any 2019. Però vostès què
s’han cregut! Però vostès què s’han cregut! És que això és un
escàndol i és que això s’ha de saber.

Per tant, i acab, les seves esmenes, la del punt 1 , s i no
assumeixen responsabilitats compartides a l’hora de gestionar
i accelerar l’execució de projectes que es deriven de l’impost
de turisme sostenible, no li acceptarem, i és ben fàcil, que
cada administració assumeixi la seva responsabilitat, vostès
les seves i els beneficiaris les que els pertoqui.

I la segona esmena que fan al nostre punt 2, a la que
incorporen la proposta de Ciutadans, allò dels sis mesos, és
absolutament inacceptable.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. REUS I DARDER:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Reus?

EL SR. REUS I DARDER:

Per respondre al Sr. Jerez, que ens ha fet un envit.
Bàsicament, em sap greu que s’hagi fet un embull d’un doi.
Respecte de l’esmena que hem presentat, la primera, la 5906,
havíem posat “les administracions beneficiàries”, entre les
quals evidentment hi ha el Govern, però si això li suposa un
problema al Sr. Jerez, si hem de dir que “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i les
administracions beneficiàries”, per a nosaltres no suposa cap
problema, si li va bé aquesta transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, accepta la proposta del Sr. Reus?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, acceptaríem la proposta que ens fa el Sr.
Reus.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Sí, accepta la votació separada també, no és vera? 

Algun grup s’oposa a la transacció del Sr. Reus?

Doncs passam a la votació del punt 1...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

¿Perdón Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

¿Podría repetir la transacción, porque desde aquí no nos
hemos enterado?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Seijas. Sr. Reus, per favor, pot tornar repetir la
transacció.
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EL SR. REUS I DARDER:

Sí, el text és: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern balear i a les administracions beneficiàries del fons de
l’impost de turisme sostenible a accelerar l’execució dels
projectes aprovats per la Comissió de turisme sostenible”.

EL SR. PRESIDENT:

Algun grup s’oposa a la transacció?

Doncs, passam a la votació del punt 1, amb l’esmena
5906/18, amb la transacció incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2. Votam. Amb el punt 2 bis
incorporat de l’esmena 5808/18, de Ciutadans. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

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

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4511/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
anunci del final de la banda terrorista ETA.

I en primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 4511/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a anunci del final de la banda terrorista ETA.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Vull demanar la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Volia demanar la paraula en virtut de l’article 73 del
Reglament del Parlament, per demanar la retirada d’aquest
punt de l’ordre del dia sobre la fi d’ETA, d’aquesta proposició
presentada pel Partit Popular, a fi d’aconseguir una declaració
institucional de tota la cambra, que pugui reflectir el consens
que hi ha en aquesta matèria d’Estat a un moment com aquest,

i que pugui donar, a més a més, una posició més forta al
posicionament d’aquest Parlament, i que sigui de consens de
totes les forces polítiques que aquí ens reunim.

Així mateix, per respecte a les víctimes del terrorisme, ens
agradaria que es pugui donar aquesta mostra de responsabilitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs obrim ronda de paraules
dels portaveus. Sra. Prohens té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. No, Sra. Camargo, no retiraré
aquest punt de l’ordre del dia per un motiu, nosaltres fa més
d’un mes que vàrem entrar aquesta proposició no de llei, vostè
hauria pogut contactar amb mi o amb el meu grup parlamentari
per fer aquesta proposta, que ha esperat ara a fer en el darrer
moment i, a més, una cosa no és incompatible amb l’altra. Si
vostè vol que per a la setmana que ve, o quan vostè vulgui,
pactem una declaració institucional jo no tenc cap problema
en pactar-la. Però avui votarem aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. La resta de grups parlamentaris?

(Remor de veus)

(Pausa)

Doncs seguim, silenci, per favor. Passam al torn
d’intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President, per deixar-me intervenir en una
iniciativa que presenta el meu grup parlamentari, que hem
tengut els nostres dubtes.

Senyores i senyors diputats, el Partit Popular du avui una
proposició no de llei a aquest parlament sobre una de les
pàgines més tristes de la nostra història, una història de 50
anys de dolor, de mort, de terror, una història amb noms
propis, massa noms propis, els de les víctimes: 854
assassinats; 79 segrestos, 12 dels quals assassinats, i 6.389
ferits que varen sobreviure als atemptats i que sofreixen les
seves seqüeles per a sempre, les persones amenaçades i les
seves famílies. I sí, totes són víctimes per igual. No acceptam
el comunicat de la vergonya en què fa distincions entre les
víctimes. 
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La història d’ETA és la història de la injustícia, la crueltat
i el totalitarisme imposats per la força i el crim, però també
és la història d’un fracàs, del fracàs dels assassins front als
demòcrates, del fracàs de la violència, la sang, les bombes, les
cartes, les pintades, les pistoles davant la llibertat. Sí, és un
relat, però un relat de vencedors i vençuts, un relat on no hi
havia conflicte armat ni guerra de bandes perquè no n’hi pot
haver quan una banda posa les pistoles i els assassins
encaputxats i l’altra banda posa els morts.

Una història que sacsejar molts d’indrets del nostre país,
una història que per a la gent de la meva generació va suposar
un abans i un després amb l’assassinat del nostre company
Miguel Ángel Blanco, d’aquests moments que tots recordam
què fèiem, on érem i amb qui. Com també va passar amb
l’assassinat d’Ernest Lluch, què fèiem, què sentirem, on érem.
I també va sacsejar les nostres illes, dia 30 de juliol del 2009
amb els darrers assassinats d’aquesta barbàrie, els dels
guàrdies civils Diego Salvà Lezaun i Carlos Sáenz de Tejada a
Calvià, i també tots ho recordam, què fèiem, on érem. Perquè
aquests fets no es poden esborrar amb un comunicat i perquè
Carlos i Diego i les seves famílies no són víctimes
col·laterals, són víctimes, i perquè ETA no pot passar a la
història intentant blanquejar-la sense acceptar el mal causat i
el judici condemnatori d’una societat que fa molt que va dir,
basta ja!

Per això, té més sentit  que mai que presentem ara, en
aquest parlament de la darrera comunitat on els assassins varen
actuar, aquesta proposició no de llei. No és una proposició no
de llei partidista ni que pretengui causar divisions dins tots els
demòcrates que formam aquesta cambra, perquè la derrota
d’ETA no és patrimoni d’uns pocs, sinó de moltes persones,
cossos i forces de seguretat i del que va suposar especialment
la unió de PP i PSOE perquè el llarg camí de la derrota pogués
arribar a terme. La mateixa unió que hauríem de tenir tots
sense matisos en aquests moments, després del comunicat de
la dissolució, de dia 3 de maig. Un comunicat que ni tan sols
reconeix el mal provocat i pretén justificar la seva trajectòria
terrorista, una trajectòria que, com deia abans, ha estat, a més,
un gran fracàs, ETA se’n va derrotada, sense haver assolit cap
dels seus objectius polítics: el dret d’autodeterminació i la
unió del País Basc i Navarra, com tampoc cap acord de pau per
als presos.

I així ha de seguir sent, aquests dies que tenim tantes
notícies contradictòries, que sabem el que passa a Navarra,
que es parla tant de preus polítics, així ha de seguir sent, sense
equidistàncies, sense concessions i amb la unió de tots els
demòcrates perquè, repetesc, això no va de partits. 

Un grup terrorista que va actuar majoritàriament contra una
Espanya que inaugurava una democràcia i un País Basc que
estrenava autogovern, la història d’un absurd que estava
destinat a desaparèixer. Fins i tot en el seu acte final ETA
pretén imposar un bri polític d’internacionalitat i una etiqueta
de conflicte armat que no li correspon, perquè ETA ha estat
derrotada per les forces de seguretat de l’Estat, sense
mediació internacional de cap tipus per precipitar el seu fi.

Ara, com deia l’editorial d’El País d’aquells dies, comença
el futur, una tasca no menys important de combatre el fals
relat d’una missió heroica que mai no fou tal cosa. Per això,
hem de continuar remant totes les forces democràtiques que
ETA es va obstinar a fer desaparèixer, sense oblidar tot el que
queda per resoldre, més de 300 crims pendents i pròfugs de la
justícia que no han entregat perquè siguin jutjats i que
l’Audiència Nacional apliqui l’article 578 del Codi Penal en
els vergonyosos actes d’homenatge a terroristes.

Vull acabar com he començat, amb la història d’un nom
propi, n’hagués pogut triar molts, massa, del Partit Socialista,
del PP, de cossos de seguretat o de persones anònimes que
varen patir en primera persona, però permeti’m que recuperi
un article del meu company i actual portaveu del Partit
Popular al País Basc, que, per generació i per conèixer la seva
història en primera persona, pens que resumeix molt bé
aquests sentiments que humilment he volgut traslladar avui
aquí.

Borja Sémper tenia dinou anys i era regidor del Partit
Popular a Irun quan va començar a haver de dur escolta a tot
arreu, 21 anys quan va estar a punt de morir, quan va acabar la
seva joventut, com tants d’altres regidors del Partit Popular o
PSOE. Aquesta que llegiré és la carta que va escriure als seus
pares quan ETA va dir que deixava la lluita armada i que ara i
sempre torna a estar vigent. En faré un resum per qüestió de
temps, però convit a tots a que la llegiu i després repensin si
les esmenes que han presentat a aquesta PNL tenen algun
sentit. 

“Hola, Borja

¿Sales habitualmente de casa a las ocho y vas andando
hasta la plaza que está delante del ayuntamiento, donde te
recogen unas compañeras para ir a la facultad? Te has
librado por los pelos, tenemos una primera declaración,
pero ahora entramos en otro interrogatorio, les has tenido
codo con codo, iban a pegarte un tiro en la facultad, pero
a última hora se han achantado pensando que tenías
escolta, te has librado por los pelos, has estado más muerto
que vivo y van a volver, te tienen ganas. Ya hablaremos.
¡Ah!, y de esto, ni una palabra.

La conversación acabó, se llevó mi juventud y lo que
quedaba de mi inocencia y acabó con mi forma de entender
el mundo a los 21 años. La llamada me había sorprendido
en la puerta del cine, mis amigos entraron y tras colgar yo
también entré, para ver una película que nunca recordé, y
seguro que vi sin ver. No se lo conté a ellos, tampoco a mis
padres cuando llegué a casa. ETA no consiguió matarme,
pero tampoco consiguió amargarme la vida, seguí yendo a
la facultad, aunque ya no lo hice con mis amigas, sino con
otro tipo de amigos que tenían pistola, que no se separaban
de mí ni en la biblioteca y me esperaban en la puerta de
una clase a la que cada vez pude ir menos. 

Continué recorriendo bares y discotecas, como si cada
fin de semana fuera el último. ¡Por Dios, era un
veinteañero! Pero la apariencia no consiguió convertirse
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en realidad, los besos de la primera novia o del ligue
ocasional no eran libres, se convirtieron para mí en algo
furtivo. El pudor me obligaba a hacerlo a escondidas de
quienes desde entonces han acompañado cada momento y
espacio de mi vida.

Lo peor de esta historia es que no es sólo mía, es una
historia que tiene mil matices y variantes, tantas como las
de concejales del PP o del PSE, periodistas, jueces, policías,
cocineros, y así hasta un largo etcétera, que han sufrido
con la misma o mayor crudeza que yo lo que significa vivir
en el País Vasco pretendiendo ser libres.

Pero volvamos a mis padres, porque esta reparadora
confesión es por ellos. Hoy sé que tenéis dudas,
incertidumbre y desconfianza, y os comprendo, porque yo
también. Sé que los años de dolor y sufrimiento no se
olvidan con un comunicado plagado de retórica chulesca e
insoportable, yo tampoco lo olvido ni lo haré, pero sé que
unos asesinos capaces de la  mayor crueldad no iban a
claudicar de su absurdo y miseria y daño causado. Por eso
os pido que no os roben este momento, no les dejéis, que su
infamia no haga perder de vista lo importante, lo  dejan,
abandonan, y no porque la vergüenza por lo hecho o un
repentino virus democrático les haya contaminado, lo dejan
porque les hemos ganado, porque resistimos, porque no
pudieron echarnos, porque cuando PP y PSOE estuvimos
unidos les hicimos mucho daño, porque la Ertzainza, la
policía y la Guardia Civil les acorralaron, porque los
franceses hicieron su trabajo, porque utilizamos leyes
firmes y eficaces y nuestra guía fue la resistencia cívica,
porque cada vez más gente indiferente dejó de serlo y
aquellos que os decían: “Vuestro hijo ya sabe donde se
mete” cada vez sintieron más vergüenza por su
equidistancia.

Es verdad que ahora pretenderán hacernos creer que
ellos son los artífices de la paz y ganar con la mentira lo
que no ganaron con las pistolas, pretenderán diluir la
grandeza de los miles que, como vosotros, superaron el
miedo con dignidad y coraje. No les dimos nada cuando nos
mataban, ni les daremos nada porque no nos vayan a
matar, porque si fuimos una vez capaces de anteponer la
dignidad al miedo nunca más el miedo nos afectará. 

Papá, mamá, seguiremos trabajando para que vuestro
nieto, que es mi hijo, tenga un futuro mejor, una Euskadi en
la que todo valga la pena, menos el odio y la intolerancia,
donde la convivencia sea más que una palabra manida.
Pero eso, mañana; hoy, disfrutad, porque no sólo seguimos
vivos; les hemos ganado, y en lo que aún queda por hacer
también ganaremos. Que no os roben este momento, es
vuestro.”

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari Mixt per defensar l’esmena RGE núm.
5809/18, té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados, buenos días a
todos. Uno de los mayores peligros a los que está sometida
una sociedad democrática es el de la inacción frente aquellos
que aspiran a romper el estado de derecho, una inacción que
puede revestir más de una forma, la del silencio, por ejemplo,
o  la de la equidistancia. En ambos casos, quienes desean
acabar con la democracia tienen, si no la partida ganada, sí
como mínimo una ventaja considerable sobre aquellos que
creen y confían en ella, porque los que se oponen al actual
estado de derecho ni callan ni son equidistantes, saben muy
bien lo que quieren y no van a ahorrar esfuerzos para lograrlo.

En el País Vasco y en el resto de España esa acción
destructora del nacionalismo, personificada en la banda
terrorista ETA, se ha llevado por delante muchas vidas, 853
según el recuento oficial, y ha dejado miles de víctimas entre
heridos y familiares y amigos de los fallecidos; una acción
destructora que a lo largo de más de medio siglo ha revestido
también otras formas: la amenaza, la extorsión, el chantaje y
la llamada kale borroka, a la que le ha salido, por cierto, en
los últimos años en Cataluña una muy reveladora y más que
preocupante réplica. 

(Remor de veus)

Ahora ETA no sólo ha dejado de matar sino que afirma
haberse disuelto. Es una gran noticia, por supuesto, después de
más de medio siglo..., después de más de medio siglo de lo
que la propia banda terrorista calificó en su momento de
socialización del sufrimiento, y es la constatación de la
victoria del estado de derecho, un estado de derecho, e l
español, que ha contado desde finales del pasado siglo con la
impagable colaboración de otro estado de derecho, el francés,
y con la progresiva y esencial movilización de la sociedad
vasca, a la que se ha sumado en los momentos más críticos la
del resto de España. 

Pero aunque la disolución de ETA sea un hecho es
indiscutible que queda mucho por hacer en el terreno de la
reparación, por ejemplo en relación con esos 358 crímenes de
la banda terrorista que siguen aún sin esclarecerse, 358. Hace
algo más de un mes un centenar de personas, entre las que
había intelectuales y víctimas del terrorismo, reclamaban
mediante un manifiesto que se hiciera justicia y que esos
crímenes no quedaran impunes. Dicho manifiesto, titulado
precisamente Por un fin de ETA sin impunidad, constituía
una respuesta al comunicado que la banda había difundido días
antes y en el que distinguía entre víctimas que habían tenido -y
abro comillas- participación directa en el conflicto, y a las que
mostraba tan solo su respeto, y víctimas que no habían tenido
participación en él y a las que pedía perdón. Ese doble rasero
de los terroristas para con las víctimas no dejaba de ser en el
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fondo una legitimación de la violencia y un acto
profundamente obsceno, infame, revelador de la catadura
moral de quienes habían elaborado aquel texto, ya sea la propia
ETA, ya sea EH Bildu, que al fin y al cabo son uno y lo mismo.

Resulta, pues, no sólo justo sino también apremiante
reconocer públicamente a todas las víctimas de ETA, sin matiz
ni distinción alguna, y a sus amigos y familiares, fieles
depositarios de su dolor, y reconocer asimismo la labor de
aquellas personas que han luchado contra ETA, que le han
plantado cara y que se han negado a ceder a sus propósitos, aun
a costa tantas veces de su propia vida, y que se han significado
por defender la libertad y la democracia en el País Vasco y en
el conjunto de España. 

Por todo lo expuesto sobra añadir, supongo, que vamos a
votar a favor de esta proposición no de ley del Partido
Popular, y nos gustaría que a los diez puntos que figuran en
ella pudiera añadírsele uno más, el que encontrarán en nuestra
enmienda de adición. Como tal vez sepan este fin de semana,
este último fin de semana, se ha celebrado en el municipio
guipuzcoano de Tolosa un homenaje al que es considerado
como el autor del primer asesinato de ETA hace justo 50 años,
y no se trata evidentemente de un caso aislado, ya que esa
clase de homenajes públicos se han venido repitiendo con una
excusa u otra a lo largo de estas décadas con total impunidad
y mancillando impunemente también la memoria de las
víctimas. De ahí que hayamos presentado esta enmienda, en la
que se insta al Gobierno del Estado a impedir por todos los
medios a su alcance esa clase de actos. Confiemos en que
pueda aprobarse, así como el resto de la proposición.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Intervenció del Grup
Parlamentari Socialista per defensar  l’esmena RGE núm.
5909/18, té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. “El
terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de
España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero
combatir  e l terrorismo es una tarea que corresponde a
todos los partidos políticos democráticos, estén en el
Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad
de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política
o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para
acabar con el terrorismo”. Aquest és l’acord primer del pacte
antiterrorista o pacte per les llibertats i contra el terrorisme
signat el 8 de desembre de 2000 entre el Partit Popular i el
Partit Socialista, a què ha fet referència la portaveu del Partit
Popular. 

El passat 4 de maig ETA va anunciar la seva dissolució el
que suposa, aquest fet, la definitiva victòria de la democràcia
enfront del terrorisme que va viure Espanya, i especialment el
País Basc, durant més de cinquanta anys. 

Partint del compromís adquirit el 2000 és una evidència
que el Partit Popular no ho ha respectat, perquè sí ha utilitzat
de forma absolutament subjectiva, interessada, partidista,
electoralista, oportunista i deshonesta les polítiques
antiterroristes i el dolor de les víctimes...

(Alguns aplaudiments)

...i em sap greu que en aquest debat no hi hagi la Sra. Prohens
i l’estigui seguint, ja que ha estat ella la portaveu i la que ha
insistit a debatre aquesta proposició no de llei.

(Petit aldarull)

I per tant, ho afirm amb absoluta rotunditat, el Partit
Popular no està moralment legitimat per dur avui aquí aquesta
proposició no de llei.

Iniciat ja el darrer procés de pau essent president del
Govern José Luís Rodríguez Zapatero, i en el marc d’aquest
acord antiterrorista, el Partit Popular va designar un
interlocutor amb el Govern que estava puntualment informat
de totes les passes que es donaven, i mantenia així mateix un
diàleg constant entre el Sr. Rodríguez Zapatero y el Sr. Rajoy
en el moment en què s’iniciaven les converses amb ETA.
Malgrat açò, però, com és per tots conegut per com va ser de
lamentable, el Sr. Rajoy, com a cap de l’oposició, va acusar
Rodríguez Zapatero al Congrés dels Diputats de trair els morts
i permetre que ETA recuperàs les posicions que ocupava
abans. D’açò ja han passat uns anys, però fa només quatre dies,
divendres passat -ho recordaran tots-, vam veure també com el
Sr. Hernando, igualment al Congrés dels Diputats, acusava el
Sr. Pedro Sánchez d’estar disposat a rebre els vots de Bildu.
“Hay que tener cuajo. Con los amigos de ETA, con esos, va
a ser presidente el día de hoy. Nadie, ni tan siquiera el Sr.
Zapatero, fue capaz de aceptar esos votos para ser
presidente del Gobierno. Yo no sé si usted va ser capaz de
mirar a las víctimas a la cara”, i açò ho vam sentir fa només
quatre dies.

Doncs sí, ni els vots de Bildu van ser rellevants, tampoc,
per treure endavant la moció de censura, ni òbviament el Sr.
Rodríguez Zapatero no se’n va poder servir, perquè llavors no
constituïen grup parlamentari al Congrés dels Diputats. En
canvi sí que el Sr. Maroto es va servir dels seus vots per ser
batle de Vitòria, i clarament qui hauria d’avergonyir-se enfront
de les víctimes d’ETA és el Partit Popular...

(Remor de veus)

...que ha instrumentalitzat el seu dolor durant anys per
exclusius interessos polítics, instrumentalització que ha
quedat palesa també avui aquí en la defensa d’aquesta
proposició no de llei. 

Si realment es cregués en el pacte antiterrorista no
l’hagués plantejada unilateralment, aquesta proposició no de
llei, autoproclamant-se l’abanderat -el Partit Popular- de la
memòria de les víctimes. Per tant cap sentit té el punt novè de
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la seva proposició, quan vostès ni tan sols no respecten allò a
què es van comprometre.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

És clar, quan també un llegeix detingudament i amb atenció
la proposició arriba a tenir dubtes de si realment el que es
pretén és assumir un compromís ferm de mantenir viu el
record de les víctimes del terrorisme o reivindicar
demagògicament la iniciativa de mostrar un llaç blau, que va
néixer el 1993, enfront d’altres llaços que tant els molesten,
que per cert amb la seva Llei 9/2003, de 23 de desembre,
sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears, potser
el punt vuitè de la seva proposició no de llei no seria avui
possible.

(Alguns aplaudiments)

Sabem què diu l’acord setè de l’acord antiterrorista? Parla
de les víctimes, i  llegeixo literalment: “Las víctimas del
terrorismo constituyen nuestra principal preocupación, son
ellas quienes más directamente han sufrido las
consecuencias del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos
que la  democracia nunca podrá devolverles lo que han
perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el
reconocimiento y la atención de la sociedad española. La
Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo ha sido
una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento
moral y material, pero nuestras obligaciones no han
terminado, debemos esforzarnos por preservar su memoria,
por establecer un sistema de atención cotidiana y
permanente. Su colaboración con la sociedad española en
la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria, ya
que nadie mejor que las víctimas puede defender los
valores de convivencia y respeto mutuo que quieren
destruir aquellos que les han infringido tal sufrimiento.” 

Doncs sí, el que demanen els dos primers punts de la seva
proposició no de llei no és res nou, és una obligació de tots
els diputats i les diputades que avui som aquí, i certament sí,
s’ha de vetllat en tot moment per un relat veraç i democràtic,
tenint plena consciència del que va passar, perquè no torni a
passar mai més.

Gratitud. I tant!, a totes les persones anònimes,
institucions, entitats, cossos i forces de seguretat de l’Estat,
organitzacions de víctimes, països estrangers que han
col·laborat, càrrecs públics i militants de partits polítics,
empresaris que van ser extorsionats, serveis de seguretat i
escoltes, a tots els que s’han implicat en la lluita contra ETA.
Els nombre que ETA deixa són molt demolidors: més de 50
anys de violència i por, 854 víctimes mortals, prop de 3.000
ferits; només el 1980 ETA va provocar 89 morts, 500 ferits
greus i va segrestar 22 persones; més de 3.700 militants a les
files d’ETA, dels quals 3.300 han acabat a la presó, i per tant
400 no. Si aquests nombres esgarrifen, els més dolorosos
encara són els 300 cold cases, més de 300 assassinats dels
quals es desconeixen els seus assassins. El reportatge de Jesús
Rodríguez, ETA caso abierto, publicat per El País Semanal
de diumenge 27 de maig, fa deu dies, Antoni Salvà, pare del

guàrdia civil Diego Salvà, que fou assassinat juntament amb
Carlos Sáez de Tejada a Calvià el 30 de juliol de 2009, explica
que “la nostra lluita és per la veritat. Per a nosaltres no ha
arribat la pau. La bomba ens ha rebentat tres vegades; la
primera, el dia de l’atemptat; la segona, quan et brota un odi
irreprimible; però és pitjor la tercera, l’oblit. Quan et parlen
de borrón y cuenta nueva és com si ETA matàs novament els
nostres morts. Les víctimes necessiten saber la veritat, no
tants homenatges; exigim que es compleixi la llei, saber qui
els va matar. No desitj que els facin el que ells ens van fer,
només que vagin a presó. Mai no em podran retornar el meu
fill, però almenys la ferida començarà a cicatritzar”. Doncs bé,
la Unitat Central 1 de la Guàrdia Civil, dedicada a la batalla
contra ETA, té engegat un programa anomenat “Operació
Dàmocles” amb l’objectiu que cap assassinat d’ETA no quedi
sense resoldre, ni cap assassí no quedi impune.

I no vull deixar de mencionar tampoc a la meva
intervenció, com ha fet la Sra. Prohens llegint una carta,
Eduardo Madina, que com tots sabem va ser víctima d’un
atemptat d’ETA i que el 7 de maig d’enguany va publicar A las
personas dignas aquella noche, que al meu parer recull el
que demanen avui les víctimes: la bona memòria i la gratitud
als que han lluitat per tal que la democràcia venci el
terrorisme, i que de cap manera no hem de perdre de vista.
Diu: “Euskadi no se parece en nada a lo que ETA soñó. Tras
cinco décadas de sangre es el tiempo del relato y el
momento de reivindicar la buena memoria para construir
una comunidad cívica sobre el legado de vacío dejado por
todos los que fueron asesinados. A las personas que se
mantuvieron dignas, a las que plantaron cara, a las que
fueron valientes y no se escondieron en aquella  larga y
oscura noche que duró varias décadas, a todas ellas, todo
mi agradecimento.”

Per tot el que he explicat, al Grup Parlamentari Socialista
hem considerat oportú fer una esmena, una única esmena de
substitució en bloc dels deu punts que presenta la proposició
no de llei, que entenem que recull allò que hauria de ser la
nostra tasca avui aquí com a diputats i diputades, i per tant la
nostra esmena diria que “el Parlament de les Illes Balears
reconeix que el final d’ETA i la seva dissolució és el propi
reconeixement de la seva incapacitat i fracàs i és la victòria de
la democràcia enfront de la derrota del terrorisme. Així
mateix reconeix que és obligació de totes les institucions, els
partits polítics, les organitzacions socials, dur a terme una
labor en pro de la consciència i memòria i el reconeixement
permanent que els  assassinats selectius, les extorsions i la
violència per part d’ETA han suposat més de cinc dècades de
sang que no han servit perquè els terroristes assolissin cap ni
un dels seus objectius, donant suport també a l’Operació
Dàmocles de la Unitat Central especial 1 de la Guàrdia Civil
encarregada que cap assassinat d’ETA no quedi impune. Per
aquest motiu el Parlament de les Illes Balears recorda i es
compromet a mantenir viu el record de les persones
assassinades i de totes les víctimes del terrorisme, de totes
aquelles persones que han patit directament o indirecta la
violència d’ETA i mai no han reclamat venjança, sinó justícia
i memòria. 
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Açò fa necessari també posar en valor tots i cada un dels
exemples de solidaritat i civisme duts a terme per persones
anònimes i grups pacifistes que van plantar cara al terror; el
paper dut a terme pels militants i regidors dels partits polítics
que van sofrir directament la violència; la labor dels serveis de
seguretat i escoltes que dia a dia van protegir vides
permanentment amenaçades amb la seva pròpia; la dels
empresaris bascos que no van claudicar davant l’extorsió
d’ETA; la dels periodistes que anomenaven les coses pel seu
nom; la de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i la del
darrer procés de pau iniciat per Jesús Eguiguren i culminat pel
Govern del president Rodríguez Zapatero amb totes les
aportacions i col·laboracions que van ser necessàries.”

Res més. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les esmenes
RGE núm. 5911, 5912 i 5913/18, té la paraula la Sra. Laura
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom, diputats i diputades.
Barcelona, 23 de novembre de l’any 2000: “Estoy convencida
de que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera
intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por
favor”. Quina valentia i quina força la de les paraules de na
Gemma Nierga en aquella Plaça de Catalunya, que va rompre
en aplaudiments al mateix temps que n’Aznar, en Pujol i en
Zapatero es miraven desconcertats sense saber què era el que
acabava ben bé de passar.

Sí, na Gemma Nierga parlava en aquells moments de
diàleg; era una paraula proscrita, tan proscrita com infamada.
Molts havien estat els moments de diàleg amb la banda
armada, amb la banda terrorista, però no era ni va ser una
paraula fàcil d’utilitzar; en aquells moments no ho era, i
tampoc en aquests no ha estat una paraula senzilla, malgrat que
nosaltres sempre hem apel·lat a la força i a la necessitat de
dialogar. Avui encara no volem sentir que d’aquest negre
malson no n’hem sortit d’altra manera que també amb diàleg
i amb raonament. Per això les meves primeres paraules són i
seran per a totes aquelles persones que varen morir demanant
diàleg, que varen ser assassinades demanant que la paraula fos
la manera d’arribar a la pau.

És el cas de n’Ernest Lluc, però també és el cas de
Santiago Brouard, assassinat pel terrorisme d’estat, per les
clavegueres de l’Estat. El terrorisme d’ETA i e l terrorisme
d’estat, tots dos, van en molts de casos assassinar justament
les persones que més propenses eren a la via del diàleg com
a camí cap a la pau, a la sortida política. Ja ho deia Macbeth:
“Un pic banyat de sang què difícil és anar enrera, estic nedant
en un mar de sang i tant lluny de la riba que m’és igual vogar
cap endavant o cap enrera”, Macbeth i el terrorisme ho tenien

clar, era temps d’obres, no de paraules, però la pau és la
paraula.

Això va ser una de les pitjors errades que es van cometre
a la transició, el terrorisme d’Estat, a tot el període des de
l’any 78 fins als 87, quan el Batallón Vasco-Español, com el
Grupo Antiterrorista de Liberación, GAL, va causar 46
víctimes reconegudes pel Govern basc. Agafar les eines del
terrorisme i convertir l’assassinat de persones innocents amb
finalitat política va ser també una de les claudicacions de la
transició.

I avui volia demanar que deixem de fer política d’un pic en
qüestions com aquesta, hem de fer pensar i hem de pensar en
tot el que s’ha aconseguit en aquest període, que és la pau,
hauríem de centrar-nos molt més en això.

Des de Podem volem remarcar que el procés de pau i la
desaparició de la banda terrorista ETA no tenen ja volta enrera,
ETA és una cosa del passat, principalment pel rebuig i
l’enorme maduresa demostrada durant dècades per la societat
basca i navarresa, així com per la societat espanyola. Passam
pàgina d’un dels episodis més foscos de la nostra història i per
això reafirmam la fermesa del nostre compromís amb la
veritat, la justícia, la memòria, la reparació i la denúncia de
qualsevol expressió  de violència i de vulneració dels drets
humans, compromís que, en primer lloc, s’ha de centrar, com
és natural en les víctimes, és clar que sí, però en totes les
víctimes.

Així mateix, reclamem la fi del conjunt de les polítiques
d’excepcionalitat preses durant aquest període excepcional de
violència, durant aquest escenari que ja, ho tornam repetir, és,
afortunadament, cosa del passat. És un alleujament
importantíssim aquesta passa, però, lluny de conformar-nos,
pensam que cal seguir fent més passes per fer irreversible el
rebuig de qualsevol vulneració dels drets humans. Pensam que,
si bé aquest no és el final que hauríem volgut, sobretot perquè
arriba tard, no tenim por de reconèixer-ho, tothom vam sentir
un profund alleujament, com ja hem dit: ETA es va dissoldre,
fa un mes, més o menys, amb un comunicat que, en principi,
també ens va semblar contradictori, perquè no es demanava
perdó; després es va publicar un altre comunicat, fent
distincions entre unes víctimes i altres, tampoc amb això no
vam estar d’acord, però, així i tot, la dissolució d’ETA només
es pot qualificar com a fet positiu i ha de ser una passa més en
el llarg camí de la societat basca, navarresa i de tota la societat
del conjunt de l’Estat espanyol que va començar fa molts
d’anys, amb la finalitat de viure i conviure en pau i
democràticament.

Tenim claríssim també des de la nostra formació política
que la protagonista d’aquest camí cap a la fi de la violència ha
estat la mateixa societat basca que l’ha rebutjada, no ha estat
ETA, ha estat la gent qui ha dit prou a això. Tots i totes
aquelles que van sortir als carrers a manifestar un rebuig
frontal a la violència, sigui com sigui, vingués d’on vingués,
són els veritables protagonistes d’aquesta dissolució, i totes
aquelles que es van acostar a les víctimes a oferir-los
solidaritat i consol.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805911
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805912
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805913


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 125 / 5 de juny de 2018 7111

Passam, per tant, aquesta pàgina i volem tornar reafirmar
el nostre compromís amb els drets humans, compromís que,
en primer lloc, se centra en el conjunt de les víctimes, com
diu repetidament aquesta iniciativa del Partit Popular, no
només les víctimes d’ETA, també les víctimes de les
clavegueres de l’Estat. Pensam que, per tal de mirar cap al
futur i no quedar-nos convertides en estàtues de sal, el que cal
fer ara és seguir treballant per aquesta consecució dels drets
humans i consideram que aquesta irreversibilitat del procés de
pau ha de servir per posar fi a polítiques d’excepcionalitat
penitenciària i s’ha de començar a caminar cap a l’acostament
dels presos i de les preses, cap a la progressió dels graus i de
llibertat d’aquells que es troben greument malalts, tal com
dictamina la llei. L’excepcionalitat penitenciària era
inacceptable per a nosaltres quan ETA assassinava, però avui
ETA ja no assassina, avui, més encara, la banda terrorista ha
anunciat la seva dissolució i totes aquestes mesures
dictaminades per llei s’haurien de començar a posar en marxa.

Endurir la legislació penal no és la solució, malgrat que
sabem que sí és la via del Partit Popular, i hem de continuar
desenvolupant i treballant amb força en mecanismes
democràtics per afrontar les diferències. No deixa de ser
paradoxal i simptomàtic que quan es tanca una de les pàgines
més fosques de la nostra història recent hi hagi més encausats
per enaltiment del terrorisme que mai, i des de Podem ho
diem alt i clar: això és una barbaritat, es posen en perill les
llibertats més bàsiques aconseguides durant molt de temps,
amb molt de treball per moltíssim gent d’aquest país.

És necessari, diguem, treballar units per esclarir tot el que
va succeir, estam d’acord amb això, reparar les víctimes, totes,
mantenir el seu record, és clar que sí, perquè hem d’avançar
cap a una societat on els drets humans siguin la base de
qualsevol convivència.

I també pensam que el passat mai no pot servir com a
quartada per reprimir la mobilització social i coartar la
llibertat d’expressió, a Espanya, a l’Estat espanyol, al conjunt
de les autonomies, per sort, ja no hi ha terrorisme, i per això
també pensam que cal deixar de fer política amb aquesta
qüestió, senyores i senyors del Partit Popular, ETA és passat.

D’aquesta manera, des del nostre grup parlamentari, hem
presentat tres esmenes, dues de substitució i una d’addició. La
primera, esmena de substitució al punt 2, diu: “El Parlament de
les Illes Balears manifesta el seu compromís amb la lluita
contra ETA i contra el terrorisme d’Estat, de les
organitzacions Batallón Vasco-Español i GAL, vetllant sempre
per un relat veraç i democràtic perquè és la millor garantia que
res d’això no torni a succeir.”

La segona esmena de substitució del punt 3, diu: “El
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva gratitud a
totes aquelles institucions, entitats cíviques i persones que
s’han implicat amb la lluita contra la banda terrorista ETA i el
terrorisme d’Estat.”

I l’esmena d’addició del punt 11: “El Parlament de les Illes
Balears expressa el seu agraïment als promotors del diàleg

que ha permès la fi del terrorisme, des de la societat civil,
intel·lectuals, institucions basques, el lehendakari Patxi
López, el lehendakari Íñigo Urkullu, -que no surt a la redacció,
però ho afegesc in voce-, el president José Luís Rodríguez
Zapatero i també el president Mariano Rajoy, que han dut a
terme el procés de pau.”

No puc deixar de recordar aquí que va ser precisament un
expresident del Partit Popular, ara també haurem de dir que
Mariano Rajoy és expresident del Partit Popular, perquè acaba
de presentar la seva renúncia, que va ser precisament Aznar qui
va parlar de l’MLV, del Movimiento de Liberación Vasco, i
també Aznar va pensar que el diàleg era la sortida i la via per
acabar amb aquesta situació terrible. Llavors pensem també
com aquestes persones que pot ser que no calgui parlar més
d’ETA, perquè del que calgui parlar sigui de futur, de pau i de
convivència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar les esmenes
RGE núm. 5920, 5921, 5922, 5923 , 5924 i 5925/18, té la
paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors diputats i
diputades. Fa quasi 60 anys que ETA utilitza la violència, que
utilitza les armes i l’extorsió, que crea greus ferides, morts i
dolor; ferides socials i personals, tota la societat s’ha vist
afectada i sobretot les víctimes i les seves famílies. Cap
violència no té justificació. Tentacles de terror que el 2009
arribaren a Calvià i va costar la vida als guàrdies civil Diego
Salvá i Carlos Sáenz, penúltim atemptat d’ETA.

Però el 21 d’octubre del 2011 ETA va anunciar el
cessament de la violència. El 8 d’abril del 2017, sis anys
després, es va produir el desarmament amb control
internacional. El 3 de maig del 2018, set anys després, emet
comunicat on diu que ha desmantellat el conjunt de les seves
estructures i que dóna per conclosa la seva activitat.

Per tant, s’enceta una nova fase històric de pau i s’acaba la
violència. És clar que deixa un camí d’assassinat, de tortures,
extorsions i patiment, però es posa fi a aquest camí que,
malauradament, ha deixat un gran rastre de dolor. El camí de
la pau s’obri i la ferida deixarà cicatrius, però ha de curar.

Vegem algunes de les reaccions del cessament del 2011,
facem un poc d’anàlisi amb certa perspectiva internacional, el
secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, va manifestar que
compartia l’esperança que ETA es comprometi a posar fi a
allò que ha estat un tràgic capítol per a Espanya. La Unió
Europea va felicitar Espanya pel comunicat, el president de la
Comunitat Europea, José Manuel Durão Barrosso, va
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considerar que el cessament definitiu de la violència d’ETA
suposava una victòria dels ciutadans i de les institucions
democràtiques espanyoles. Sarkozy també va felicitar
Espanya. Estats Units ho va considerar un pas històric cap a la
pau. La Secretaria General de l’ONU, Kofi Annan, també li va
donar la benvinguda. Bill Clinton, Tony Blair, ho varen rebre
amb satisfacció i felicitació. Amnistia Internacional va
celebrar el comunicat i varen dir que tots els responsables
havien de comparèixer davant la justícia, sense oblidar les
víctimes que han de tenir accés a la veritat, la justícia i la
reparació.

Aquí tenim una mica de valoració internacional. Per tant,
si el fet del 2011 va suposar aquests comentaris per abandonar
les armes, quins comentaris no ha de merèixer el cessament
definitiu d’ETA?

També, no oblidem que aquest procés s’ha fet gràcies al
suport internacional, el Centre pel Diàleg Humanitari Henri
Dunant de Ginebra, organització especialitzada en la resolució
de conflictes, certifica l’acta de defunció de la banda; aquest
prestigiós centre, que du el nom del Premi Nobel de la Pau del
1901, per la creació del Comitè Internacional de la Creu Roja
i iniciar la Convenció de Ginebra, és la que signa l’acta.

També procés ratificat per mediadors i dirigents
internacionals a l’encontre de Cambo Les Bains, llàstima
també de la manca d’implicació d’institucions més properes
a aquest estat.

Per tant, agraïm la mediació internacional i totes les
passes fetes dels que han fet possible acabar amb la violència
i arribar a una societat en pau, encara que ferida, això sí. El
mal no s’ha d’oblidar, però un passat amb més de 800
assassinats no es pot tornar repetir, totes les víctimes
mereixen un reconeixement, però ni l’odi ni la venjança duen
a bon port. La violència no pot ser la solució de res, la pau ja
no és només un horitzó on arribar, ja s’hi ha arribat.

Com s’instaura la pau després de la violència? Uf, no hi ha
recepta per a la reconciliació, però s’ha d’intentar, s’ha de
reconèixer el mal i el dolor causat a totes les víctimes, la
violència és menyspreable, però no podem caure en el
maniqueisme de bons i dolents, ni d’estàs amb mi o contra mi,
tots, tots hem de lluitar contra la violència i  to ts  hem de
celebrar la pau. Unim-nos, però no polititzem les víctimes, el
dolor, que la pròxima vegada que tractem aquest tema sigui per
a una declaració conjunta, que la lluita per la pau sigui motiu
d’unió i no de debat partidista.

Respecte de la PNL presentada pel Partit Popular, al punt
1, de mantenir el record de les víctimes del terrorisme, de tots
els terrorismes, hi votarem a favor.

Al punt 2 hem fet una esmena, en la qual diem que estam
totalment en contra del que va suposar ETA i del que va
intentar dur a terme de manera violenta. Si s’accepta l’esmena,
hi votarem a favor.

Respecte dels 3, 4, 5 i 10, són d’agraïments, aleshores
hem fet una esmena en els hem agrupats i evidentment que
hem de reconèixer qualsevol organització, cos de seguretat,
associacions o institucions que hagin fet encara que sigui una
petita passa per la pau, però per a la pau en positiu, no com
està redactat així. Per tant, si accepten l’esmena, també hi
votarem a favor.

Respecte dels punts 6 i 7, hem presentat una esmena de
supressió perquè és una redundància, els casos oberts per
investigar és normal que s’investiguin i els casos pendents de
jutjar també continuaran, si no seria prevaricar o anar en
contra de la independència del Poder Judicial, per tant, és una
reiteració o redundància.

Respecte del punt 8, el reconeixement de les víctimes ja
s’ha assumit al punt 1 , per tant s’ha fet una esmena de
supressió.

I respecte del punt 9, si la banda terrorista ETA ja s’ha
dissolt, ja no cal per a aquest tema parlar de pacte
antiterrorista. Per tant, hem fet una esmena, també de
supressió, perquè la dissolució d’ETA suposa la fi del
terrorisme al País Basc.

Estenem una mà perquè hi hagi consens, per anar tots del
camí de la pau.

La notícia de la dissolució d’ETA és una notícia de pau, per
tant, una bona notícia, anunciada ja fa set anys amb el
cessament de la violència.

El discurs hauria de ser d’inclusió, perquè els assassinats
repugnen tota la societat, no hi ha vencedors i vençuts, tots
hem perdut, tots hem perdut, ho diu el lehendakari Urkullu.
Em sap greu el missatge negatiu que fa el PP a la seva
exposició de motius, on dubta de la dissolució d’ETA, usa
l’adjectiu “possible” dissolució, quan ja s’ha certificat a nivell
internacional.

(Remor de veus)

Ningú no ha d’instrumentalitzar el dolor de les víctimes.
És difícil no tenir odi i ràbia davant del sofriment, però amb
respecte i sense oblidar s’ha de construir el futur, un futur en
pau i per això hauríem d’estar esperançats. És un moment
important per consolidar la pau, per superar el conflicte i per
a la convivència, l’únic rèdit que s’ha de treure és el d’un
present i un futur en pau, un futur millor.

Treballem la cultura de la pau, vull creure que el que més
desitjaria una víctima és que ningú no tornàs patir com ella,
per això és positiu el cessament d’ETA, perquè no continuï
havent-hi víctimes ni violències.

Ara s’ha d’obrir un diàleg democràtic i recordar que el
sistema penitenciari espanyol és de reinserció, que surtin
millor del que entren; que, una vegada jutjats els presos, no
se’ls pot tornar imposar una altra pena que els impedeixi el
contacte amb les seves famílies, la dispersió i  allunyament
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dels presos ja no té raó de ser. Hem d’exigir un diàleg
democràtic  per a la reconciliació social i política d’Euskal
Herria, en democràcia i en pau s’ha de poder plantejar tot i
informar segons quins dirigents del PP i de Ciudadanos que
Bildu no és ETA, que no embullin amb mentides, és una
irresponsabilitat i un vergonyós intent de treure rèdit polític
d’un drama, el de les víctimes.

Informar el Sr. Company i el Sr. Pericay que a Bildu, per
exemple, hi ha Eusko Alkartasuna, partit que també rebé atacs,
partit que també va rebre amenaces d’ETA; Bildu ha fet des
dels seus inicis una aposta democràtica i pacífica per la
independència. Que la simplificació d’abertzale igual a
terrorista reflecteix un desconeixement, una intencionalitat i
baixesa moral. El dret dels pobles a exercir la seva
autodeterminació està reconegut a nivell internacional, Euskal
Herria, el seu poble sobirà ha de poder exercir el seu dret
d’autodeterminació així com la resta de nacions de l’Estat.
S’ha d’acabar amb les excepcionalitats per als presos i la
persecució de l’independentisme democràtic i pacífic.

Evitem més morts i dolors i aprenguem de Mandela, per
exemple, que, després de 27 anys en presó, va lluitar per la
conciliació a Sud-Àfrica, amb la seva generositat no només
guanyà el Premi Nobel, sinó el seu somni fet realitat, una Sud-
Àfrica on blancs i negres eren iguals, sense odi, sense
rancúnia i amb generositat la convivència és pacífica.

Lluitin, senyors i senyores per la cultura de la pau.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de fixar posicions, pel Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el
Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup
parlamentari s’hagués estimat més que no s’hagués produït el
debat d’aquesta iniciativa, perquè consideram que hi ha un
consens, hi ha unanimitat, volem pensar que hi ha unanimitat
en aquest hemicicle al voltant d’un tema que ens sembla
evident i que volem creure que tothom comparteix, tothom
comparteix aquí la condemna total, radical, del terrorisme;
tothom comparteix la solidaritat absoluta amb les víctimes i
amb les seves famílies, i crec que tothom comparteix la
satisfacció perquè la democràcia, tots plegats, hagi guanyat i
que la violència, com bé s’ha dit, és inacceptable des de tots
els punts de vista.

Per tant, jo em voldria aturar aquí i no haver de fer res pus,
però, malauradament, no ha estat així, i crec que el debat no ha
aportat res, més aviat el que fa és generar una diferència de
posicions en un tema que hi hauria d’haver aquesta unanimitat.

El nostre grup parlamentari demana la votació separada
dels diferents punts d’aquesta proposició no de llei.

I ens sap greu haver-ho de dir, Sr. Pericay, però si perillosa
és la inacció, no sé si més perillosa, però també perillós és el
populisme i també perillós és posar solucions fàcils a
problemes complexos, i també perillós és fer partidisme d’un
tema tan sensible.

I em sap greu, no compartim les seves paraules en absolut
en relació amb Bildu. L’objectiu d’acabar amb el terrorisme
passava, indefectiblement, per llevar-li el suport social.
S’havia d’acabar que hi hagués una part important de la societat
basca que donàs suport al terrorisme i, per tant, aconseguir
canalitzar que aquest sector social rebutgi el terrorisme i
diguem canalitzi les seves idees a través del debat polític, crec
que era imprescindible per acabar amb el terrorisme. Per tant,
nosaltres no podem mirar això com a una notícia trista, ho
hem de mirar com una notícia positiva, perquè era una de les
passes imprescindibles per acabar amb el terrorisme,
sincerament.

Per tant, gràcies a Déu que s’ha fet aquesta passa, gràcies
a Déu que aquest moviment es canalitza ara políticament i no
es canalitza amb les armes, benvinguda sigui aquesta passa! I
quan vostès els criminalitzen i diuen: “és el mateix”, no anam
pel bon camí. Perquè aquí s’ha dit una paraula que crec que és
molt important, que és la reconciliació; acabar amb el
terrorisme és important, reconciliar una societat trencada pel
terrorisme també és important, perquè no es pugui tornar
produir. Per tant, intentem col·laborar tots amb les nostres
paraules també perquè aquesta reconciliació es pugui fer.

I sincerament, comparar el nazisme i el terrorisme amb el
que passa a Catalunya no crec que anem tampoc pel bon camí,
ni crec que...

(Alguns aplaudiments)

..., ni crec que s’aporti res a un debat seriós sobre un tema de
gran fons i amb el qual tots hauríem d’estar a l’alçada i no fer,
ja dic, la utilització partidista que de vegades en determinades
frases he detectat i que no m’ha agradat detectar.

El nostre grup parlamentari donarà suport a la immensa
majoria dels punts d’aquesta proposició no de llei. No podem
donar suport al punt número 2, perquè es criminalitzen les
idees i allò criminal eren els mètodes, no les idees. Per tant,
si volen intentar dur a terme una determinada lluita, lluita
ideològica, políticament, estan en el seu dret, però nosaltres
no crec que haguem de rebutjar això, el contrari, hem
d’aplaudir que ho canalitzin políticament i que no ho facin a
través de les armes. 

I ja s’ha dit aquí, nosaltres el tema del pacte antiterrorista,
n’hi ha prou a sentir el Partit Socialista i al Partit Popular per
veure que això del pacte antiterrorista necessita millorar, com
diríem a nivell pedagògic. Per tant, nosaltres aquí farem una
abstenció. I el mateix en relació amb la reiteració del punt
vuitè i la solidaritat absoluta, com que donarem suport al punt

 



7114 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 125 / 5 de juny de 2018 

1, crec que queda reflectit abastament el nostre suport a les
famílies i el rebuig total a la violència.

Acab, voldríem que aquesta iniciativa en lloc de dividir,
unís els demòcrates en la lluita sempre total en contra del
terrorisme.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Doncs torn de paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la Sra. Patrícia
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i  bon dia a tothom. Tots els
presents en aquesta cambra tenim records d’atemptats d’ETA,
d’alguna manera forma part de la memòria històrica de cada
un. En el meu cas, tenc records de primeres planes de diaris,
dedicades senceres als diferents atemptats, com també ho és
el record dolorós quan coincidia un atemptat amb l’assassinat
d’una dona víctima de violència masclista. Aquesta darrera
emperò, només es mereixia una raconet de la primera plana,
s’establia clarament una diferència entre víctimes, unes, es veu
es mereixien molt més reconeixement que les altres. Unes
són víctimes del terrorisme i les altres, tot i que l’Estat no ho
vulgui reconèixer, també.

Víctimes del terrorisme masclista, sí, ho pensam. Però en
aquest cas el perpetrador és més proper i no està sotmès a cap
ideologia que pugui trencar la unitat d’Espanya. Només, i ho
dic irònicament, destrossa la vida d’una dona i dels seus
familiars, on aniràs a posar a la mateixa alçada aquell que
atempta contra la unitat d’Espanya i aquell que mata la seva
dona en l’àmbit íntim de la família. Aquest terrorisme no
serveix com a excusa per exercir la repressió.

Sra. Prohens, li he de dir que la iniciativa que ens porta
avui és una proposta maniquea, il·lusa de mi, sempre vaig
pensar que quan arribés el final d’ETA, aquest país tindria un
moment de felicitat, de prendre consciència que la violència
havia arribat al seu final i que ens congratularíem. Que ens
uniríem a favor de la cultura de la pau. Però sembla que no,
sembla que per a alguns contra ETA es vivia millor, perquè
servia, ha servit per fer de cortina de fum d’altres misèries que
convenia tapar.

La història d’ETA en aquesta país és molt dolorosa, és
innegable, però faria malament pensar que en un procés de pau
hi ha vencedors i vençuts, si aquest és el plantejament des del
qual es vol partir anem errats, hem de demanar justícia sí, però
sense confondre-la amb la revenja. “El proceso y el
procedimiento en la  lucha contra ETA serán largos, no
podrá haber nunca ni vencedores ni vencidos”, saben qui va
dir açò? Ricardo Martí Fluxá, el 28 de novembre de 1997,

mentre era secretari d’Estat de Seguretat amb el Govern
d’Aznar. 

Record perfectament aquell dia d’octubre del 2011 que
ETA va anunciar el cessament definitiu de la violència, i
record aquell dia amb emoció i incredulitat. Aquell va ser el
primer dia de tot i va arribar el 8 d’abril d’aquest any i es va fer
un acte simbòlic, la lectura d’un manifest i l’acte d’entrega de
les armes. La realitat d’aquest procés de pau és que ha estat
desenvolupat per la societat civil, la qual va assumir la
responsabilitat política i tècnica del desarmament i açò s’ha de
dir, s’ha de destacar, perquè és una cosa inèdita, un cas únic de
què Euskadi és l’únic lloc del món on ha arribat la pau sense
el suport del Govern. I és que a diferència del que ha passat en
altres casos similars, l’executiu de Mariano Rajoy no va
prendre part en cap tipus de converses amb ETA, la qual cosa
va derivar en un insòlit protagonisme de la societat civil.

L’absència de diàleg semblava marca de la casa del ja
extingit executiu de Rajoy, ni tan sols va ser capaç de virar la
seva política antiterrorista quan va arribar al Govern l’any
2011, dos mesos després de l’anunci de cessament de la
violència, obviant una diferència bàsica, aquells que mataven
ja no ho feien i fins i tot semblaven disposats a fer-ho de
manera definitiva. I açò que a l’any 1998 el Sr. Rajoy va dir:
“los contactos los llevaremos directamente y sin
intermediación”.

Kristian Herbolzheimer, director del Programa de
transicions cap a la pau amb Conciliation Resources, destaca
que va haver-hi diàlegs amb tots els governs de PP i PSOE des
de la democràcia, però en aquesta última fase no n’hi ha hagut.
Va ser precisament aquesta absència del Govern espanyol, el
que va despertar el protagonisme de la societat civil,
especialment potenciat pel Fòrum Social Permanent,
mitjançant diferents iniciatives que cercaven reforçar, costés
el que costés, el procés de pau. El que sí cal és que ens
demanem per què Espanya ha estat el darrer país de l’Europa
occidental en acabar amb aquest tipus de terrorisme, la
resposta molt probablement té a veure amb les debilitats de la
democràcia espanyola i amb les errades que es van cometre en
la lluita contra ETA, com els GAL, les tortures.

I avui ens trobam en el Parlament de les Illes Balears
parlant d’ETA i del seu final, amb una PNL que consta de 10
punts, que volen entre l’agraïment, el reconeixement, la
gratitud, la memòria. En parlen de víctimes, quines víctimes?
Seguim diferenciant-les? Parlam de víctimes del GAL també,
o només d’aquelles que vostès consideren víctimes? Parlen de
l’Associació de Víctimes del Terrorisme? Aquella associació
tan vinculada al PP.

Hem d’exigir veritat, justícia, reconeixement i record per
a totes les víctimes, la de les armes d’uns, la de les armes dels
altres, els torturats i les col·laterals. La societat civil ha estat
més clarivident, més intel·ligent. No anam bé si basculam
entre la revenja i  l’egoisme, no ens hi trobaran en aquest
posicionament. Han manipulat tantíssim el concepte de
terrorisme i d’ETA, que va arribar el moment i no fa tant
d’açò, que tot era ETA, qualsevol crítica o protesta contrària
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als cànons prefixats pels guardians del Sant Grial espanyol,
queia en l’epítet maleït, tota era ETA i sota aquesta temible
acusació no hi havia oxigen per a la dissidència. És més, des
que es va produir el cessament de la violència d’ETA s’han
emprat més els delictes d’enaltiment del terrorisme. I és que
aquesta legislació antiterrorista excessiva és capaç de
convertir una baralla de bar entre borratxos en un crim més
greu que la violació col·lectiva.

(Remor de veus)

Aquest país té un greu problema, no sap viure sense
enemics declarats i si no els té, se’ls inventa. La periodista
Teresa Toda, ha agafat multitud de bolígrafs, però mai no va
empunyar una arma, amb tot, va passar sis  anys a la presó,
acusada de col·laborar amb el terrorisme. El seu delicte?
Treballar en el diari Egin, on va ocupar el lloc de
sotsdirectora, ella és una de les protagonistes del
macrosumari 18/98.

La proposta ens parla de relat veraç i democràtic. La
batalla pel relat sobre allò que ha passat a Euskadi durant els
anys del terror. “Aquí es deu aplicar un relat en què no es deixi
en el tinter absolutament res”, afirma el reconegut activista
basc Andrés Krakenberger, qui va presidir Amnistia
Internacional entre 1996 i 2001. “Des d’un punt de vista ètic
relatar les conculcacions de drets per part d’uns no implica
una menysvaloració de les violacions realitzades per part dels
altres; només així podem superar aquesta qüestió”, diu. A
l’hora d’escriure aquest relat s’hauran de fer reconeixements
per ambdues bandes, l’Estat haurà de reconèixer que durant
anys, per exemple, va detenir més gent de la necessària,
condemnant-la a penes de telediario, per ser posades en
llibertat sense càrrecs poc després. El relat veraç del qual
vostès parlen no sé exactament a què es refereixen.

Queden qüestions pendents, com l’apropament dels presos
d’ETA i la modulació de la política penitenciària, que hauria
d’anar acompanyada d’una política de reparació per a les
víctimes del terror que esperen una resposta des dels
tribunals. I aquí tornam a insistir, totes les víctimes, també les
del terrorisme d’estat, també les indirectes, com són els
familiars, represaliats ells també, que han de patir la dispersió
per diferents presons de l’Estat. Rosa Rodero, la vídua del
comandament de l’Ertzaintza Joseba Goikoetxea, i Ane
Muguruza, filla del diputat d’HB Josu Muguruza, demanen que
en el nostre nom no es vulnerin els drets humans, en al·lusió
al manteniment de la dispersió i l’allunyament. 

En total existeixen 482 casos d’atemptats terroristes amb
resultat mortal sense resoldre; d’ells, un 61,4% corresponen
a la suma de crims sense aclarir comesos pel GAL, 37%, i
Batallón Vasco-Español, 24,4%, mentre que un 23,2% es
refereix als assassinats perpetrats per ETA. En aquest sentit el
percentatge de casos sense aclarir és major en els casos de
terrorisme comesos per l’extrema dreta o per funcionaris de
l’Estat. 

Els explicaré el nostre posicionament als diferents punts
de la proposició no de llei, però abans demanem votació

separada, si és possible. Podem votar a favor dels punts tercer,
cinquè i desè; ara bé, si accepten les esmenes hem de dir que
trobam més adequada l’esmena 5912/18 de Podem al punt
tercer, o la 5121/18 de MÉS per Mallorca, de substitució dels
punts 3, 4, 5, 6 i 10. Ens generen dubtes, al punt primer, totes
les víctimes. Al segon, quin relat?, es tindrà en compte tot? Al
quart, gratitud a totes les forces de l’Estat; les repressores
també? Sisè, només que s’investiguin els crims d’ETA?, i els
del GAL? I al setè, sense tenir en compte l’apropament dels
presos? Respecte del vuitè punt no sé com ens l’hem d’agafar:
el llaç blau sí però el groc no, prohibim el groc però beneïm
el blau... Defensam la llibertat d’expressió i no ens oposaríem
mai al fet que qualcú dugui un llaç blau, groc o del color que
vulgui. 

Al novè punt parlen de mantenir el pacte antiterrorista; per
lluitar contra quin terrorisme?, l’islàmic?, el d’ETA? Què és
terrorisme per a vostès? Han abusat tant del concepte, han
estirat tan el delicte d’enaltiment del terrorisme que han
acabat ferint la llibertat d’expressió d’aquest país. No tot val,
i fóra bo que tots els presents ho tinguem clar. Volem la pau?,
hi creiem realment? Doncs assumim des de ja que haurem de
fer cessions per ambdues bandes. Els processos de pau no
entenen d’humiliacions ni de revenges, entenen de generositat,
d’acceptació del mal ocasionat, d’acceptar, en poques
paraules, l’altri.

També vull acabar la meva intervenció amb unes paraules,
una altra vegada, de Rosa Rodero i Ane Muguruza: “No
queremos que en nuestro nombre se continúen vulnerando
los derechos de las personas presas ni de sus familiares.
Nuestro dolor no se mitiga porque quienes pudieron ser los
autores de esa violencia sufran una política penitenciaria
basada en el odio y también en la ilegalidad. Si en algún
momento el odio pudo aflorar en nuestras vidas, hoy
podemos asegurar que esa no es hoy nuestra
reivindicación. Sí deseamos que en nuestro nombre se
oigan las ansias de paz y convivencia de la inmensa
mayoría de la sociedad vasca, y se apueste por desarrollar
los derechos humanos, todos los derechos humanos, y sobre
todo queremos desterrar cualquier atisbo de odio o
venganza, dejando a nuestros hijos e hijas una sociedad
mejor que la que recibimos de nuestros mayores”. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam al torn de paraula del
grup proposant, té la paraula la Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President, senyores i  senyors diputats. De
veres que jo crec que a la meva primera intervenció, ni en el
fons ni en les formes, crec que ja he demostrat que no volia
fer d’això una batalla política, i no la hi faré tampoc amb la
meva rèplica. Per això la intervenció que ha tengut la Sra. Font
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ni tan sols no la comentaré, ha estat desafortunada de la
primera a la darrera paraula, ni tan sols no hi entraré perquè
aquesta no és la intenció del meu grup parlamentari.

(Alguns aplaudiments)

Estic d’acord amb el que deia la portaveu del Partit
Socialista, de bona memòria i gratitud amb les víctimes, això
és el que pretén aquesta proposició no de llei, i de veres que
no entenc, i l’he tornada a llegir, on hi ha el problema. “El
Parlament de les Illes Balears assumeix el compromís de
mantenir viu el record de les víctimes”; on hi ha el problema?
“El Parlament manifesta el seu compromís amb la lluita contra
el que ETA va significar i contra el que va intentar dur a terme,
vetllar per un relat veraç i democràtic, perquè és la millor
garantia que res d’això torni a succeir”; no entenc on hi ha el
problema. “El Parlament de les Illes manifesta la seva gratitud
a totes les institucions, entitats i persones que s’han implicat
en la lluita; manifesta la seva gratitud a cossos i forces de
seguretat”; no entenc, senyores i senyors diputats, on hi ha el
problema en aquesta proposició no de llei. De vegades...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...pens que el problema no és la proposició no de llei, sinó que
el problema és qui la llegeix.

I és clar, jo sentir aquí parlar de pau i de processos de pau
de grups parlamentaris que consideren que el Sr. Arnaldo
Otegi és un home de pau, sense acritud els puc dir que em
costa molt. Jo no em faig fotos amb el Sr. Otegi, ni de prop ni
d’enfora, perquè els terroristes no maten per gust de matar, els
terroristes maten per imposar, i el Sr. Otegi és la mostra que
el que no varen aconseguir matant ho volen aconseguir d’una
altra manera, i jo no em faig fotos amb el Sr. Otegi.

Passar pàgina, s’ha parlat molt de passar pàgina. Sí que s’ha
de passar pàgina, però per passar pàgina primer s’ha de llegir,
s’ha de llegir la pàgina, s’ha de reconèixer el dolor, s’ha de
reconèixer el relat del terror i del totalitarisme que hi va
haver, i això ETA, a dia d’avui, dia 5 de juny de 2018, ETA això
no ho ha fet.

Llavors s’ha dit que és maniqueisme de bons i dolents, de
vencedors i vençuts. Està clar -que no va de vencedors i
vençuts-, està clar. Aquí hi hagut bons i hi ha hagut dolents,
aquí hi ha hagut vencedors i hi ha hagut vençuts, està clar, i
aquí sempre hi trobaran, en aquest relat, el Partit Popular, clar
que sí. Han vençut les forces i cossos de seguretat, han vençut
els demòcrates, han vençut els que varen defensar la llibertat,
i els vencedors són..., i s’ha vençut -perdó- als assassins.

Ara toca al Govern d’Espanya, el Govern d’Espanya
presidit pel Sr. Sánchez, exigir el compliment d’aquesta

legalitat, aclarir els més de 300 crims sense aclarir, fer
col·laborar els membres d’ETA perquè tornin davant la justícia
els que s’han fugat. Aquest és el futur; no hem de parlar de
passat, però aquest és el futur. 

I no, no acceptaré cap de les seves esmenes. Vull detenir-
me un moment en l’esmena de Ciutadans, i és que, com he
manifestat ja al seu portaveu, COVITE, el Col·lectiu de
Víctimes del Terrorisme, ja va manifestar el seu desacord amb
aquesta esmena. Ho he dit a la meva primera intervenció, que
el que s’ha de fer és complir la llei i complir el Codi Penal per
part de l’Audiència Nacional.

I com dic, no, no acceptaré les seves esmenes. Que
cadascú voti el que vulgui votar, per això estam en democràcia,
i gràcies aquí a aquesta democràcia podem votar lliurement el
que avui cada un de nosaltres..., sense haver de sortir a mirar
a fora davall del cotxe abans de posar-lo en marxa.

I acabaré així com he fet la meva primera intervenció. No
feia comptes fer-ho, no feia comptes fer-ho però crec que
després d’algunes intervencions que s’han sentit aquí val la
pena. Diu Borja Sémper: “Aquellos que miraron hacia otro
lado, aquellos que movidos por el medio o por una cómoda
equidistancia  nunca se mojaron ahora pretenderán
decirnos que hay que ser generosos, que hay que dar
pasos, que necesitan la paz, cuando nunca sufrieron ni se
implicaron en la lucha contra la violencia. Pues sigamos.
Antes luchábamos contra el totalitarismo con pistolas y
explosivos; ahora lo tenemos más fácil, porque sin pistolas
no son nada. Tendremos que enfrentarnos al odio que
seguirá habitando en miles de personas a las que les
dijeron que asesinar al d iscrepante estaba justificado, y
hoy tienen por delante una travesía interior del desierto
hacia la tolerancia que sólo está en su mano atravesar. Y si
todo esto se cierra mal, si la torpeza de algunos políticos o
de algunos intereses permite que la cultura de violencia no
se apague, aquí seguiré, aquí seguiremos”. I acab amb les
seves paraules perquè crec que cap de nosaltres no pot, ni per
un moment, posar-se en la seva pell.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Sra. Prohens, accepta la
votació separada dels punts? Doncs passam a la votació de la
iniciativa punt per punt.

Passam a la votació del primer punt. Votam.

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

Passam a la votació del segon punt. Votam.

35 vots a favor; 18 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del tercer punt. Votam.
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47 vots a favor; cap en contra i 10 abstencions.

Passam a la votació del quart punt. Votam.

47 vots a favor; 3 en contra i 7 abstencions.

Passam a la votació del cinquè punt. Votam.

44 vots a favor; 2 en contra i 8 abstencions.

Passam a la votació del sisè punt. Votam.

38 vots a favor; 4 en contra i 15 abstencions.

Passam a la votació del setè punt. Votam.

38 vots a favor; 1 en contra i 18 abstencions.

Passam a la votació del vuitè punt. Votam.

21 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació del novè punt. Votam.

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

Passam a la votació del desè punt. Votam.

54 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 14858/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
celebració del quarantè ani versari de la Constitució
Espanyola.

Doncs, finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 14858/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola. Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes a todos. Bien, la
proposición no de ley que presenta el Grupo Popular a la
consideración del pleno de esta cámara tiene como objetivo
que el Parlament de las Illes Balears se adhiera a los actos
conmemorativos del cuarenta aniversario de la Constitución
que celebran las Cortes Generales e instar al Gobierno de
España, como al Govern de les Illes Balears, a participar
activamente en esta celebración.

Esta PNL se presentó en el mes de noviembre del año
pasado y su contenido y finalidad siguen siendo plenamente
vigentes y, por tanto, creo que además incluso más vigentes
teniendo en cuenta la actualidad política. 

La Constitución de 1978 ha sido las más pacífica y
efectiva en cuanto a duración y resultados de nuestra historia
constitucional y eso ha supuesto que durante estos últimos

cuarenta años hemos tenido el período histórico de mayor
modernización, desarrollo social, económico, cultural y de
bienestar de la historia de nuestro país. 

Estabilidad constitucional, consolidación del sistema
democrático...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Lafuente. Per favor, si han de sortir surtin en
silenci, per favor.

Sí, continuï, Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Decía, estabilidad constitucional,
consolidación del sistema democrático y de libertades y
desarrollo del estado del bienestar han ido de la mano,
aspectos que parecen obvios, pero, analizados con la
perspectiva histórica de nuestro país, merecen ser celebrados,
cuidados y si es posible mejorados.

España durante estos últimos cuarenta años no sólo ha
consolidado un estado moderno, democrático y plural sino
que a la vez se ha integrado plenamente en la Unión Europea,
ocupando el puesto que debía dentro del proyecto de la Unión.
Pero también ha desarrollado uno de los estados más
descentralizados que existen reconociendo la pluralidad y la
diversidad como patrimonio de todos los españoles.

“La Constitución, como norma fundamental, es la principal
herramienta de convivencia democrática y son las reglas del
juego compartidas por la inmensa mayoría y estas reglas
tienen que tener cierta permanencia a lo largo del tiempo”,
palabras de Gregorio Cámara Villar, catedrático de Derecho
Constitucional y diputado del Partido Socialista. 

El consenso y el acuerdo de 1978 no fueron fáciles, pero
se consiguió, y el motor del consenso fue una cosa
fundamental que era, precisamente, la decidida voluntad de
consensuar. Sin esa voluntad, más allá de todo prejuicio, no
habría sido posible contar con una norma fundamental de
convivencia que contó con el soporte del 88% de los votos;
una norma que no fuese ni de unos ni de otros sino un marco
legal de todos, con renuncias, con diferencias, pero de todos.

Es cierto que la reforma de la Constitución lleva años
siendo el centro del debate político y puede ser reformada con
los requisitos formales establecidos en los artículos 167 y
168, y con una condición material aún más importante que
estos requisitos formales, contar con un amplio consenso
político igual o superior al de 1978, que haga que su resultado
sea una mejora y no un paso atrás.

Es bastante inútil afirmar que hay que reformar la
Constitución o incluso afirmar, como dice la enmienda que se
presenta, la única enmienda que se ha presentado a esta
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moción, que lo que debe haber es un proceso constituyente,
dando a entender que lo hecho no sirve y que hay que
cambiarlo todo, cuando en lo que realmente no se está de
acuerdo es en el primer paso, en lo fundamental, en la
necesidad de la lealtad ciudadana, el primer acuerdo
imprescindible y fundamental, el acuerdo de llegar a acuerdos.

Posibles modificaciones es obvio que pueden plantearse,
y muchas, casi cada fuerza política, cada experto, incluso cada
persona puede señalar las suyas. No basta con propugnar un
federalismo, porque ese término puede abarcar muchos tipos
y formas, y lo realmente complejo son las reglas de reparto de
competencia y de financiación. No es suficiente desear una
modificación del Senado o un nuevo sistema electoral, porque
las alternativas al modelo actual son muchas, por tanto, es
necesario acordar y precisar. 

Y es cierto que se debe desdramatizar la reforma, pero
para hacerla bien, para hacerla mejor, abordándose desde el
principio, deben existir altos niveles de consenso. De hecho,
la Constitución se ha modificado en dos ocasiones y una de
ellas por el Partido Socialista.

La búsqueda de soluciones a los problemas nuevos y
complejos, la globalización, las nuevas tecnologías, las
migraciones masivas, e l cambio climático, debe ser una
búsqueda de soluciones compartidas, no impuestas ni por el
populismo ni por el rupturismo. 

El problema no es la rigidez formal del procedimiento, el
gran problema es la existencia de fuerzas que hacen del no
consenso la clave de su actuación política, que no se respeta
el Estado de derecho sino que se pretende saltarse. El
problema es de quienes desobedecen las leyes y las
decisiones judiciales, corrientes que lo que se pretende es
poner en crisis las bases de la representación de la soberanía
popular con su argumento que con la reforma se basa en una
deslegitimación de las instituciones y de su representatividad
y sus tesis van precisamente dirigidas a la destrucción del
patrimonio común que supone la existencia misma del Estado.
Ese es el verdadero freno a la modernidad, el verdadero freno
a la reforma deseable, el verdadero freno a la mejora.

Y eso, precisamente, es lo que pone más en valor lo que
representó la Constitución de 1978, lo pone más en valor
porque lo que representa es el camino que se debe seguir, el
camino de verdad de la lealtad con el país, el camino de la
verdadera voluntad de acuerdo en las cosas fundamentales y de
establecer marcos de convivencia.

Por ese motivo proponemos que el Parlament de las Illes
Balears insta el Gobierno de España a impulsar las medidas
necesarias para la celebración el 6 de diciembre de este año
del cuarenta aniversario de la Constitución Española del 78,
promoviendo y dando apoyo a las actividades propias para tal
fin que realicen las Cortes Generales, las instituciones, las
organizaciones, las universidades, los centros educativos, así
como las asociaciones que representan a la sociedad civil en
general.

El Parlament de las Illes Balears manifiesta su adhesión a
los actos conmemorativos que está promoviendo y
coordinando las Cortes Generales para celebrar ese 6 de
diciembre el cuarenta aniversario de la Constitución,
conforme lo aprobado en la reunión de las Mesas conjuntas
del Congreso y del Senado celebradas el 20 de setiembre.

Y también que el Parlamento de las Illes Balears insta el
Govern de las Illes Balears a participar en estos actos así
como a asumir los compromisos de realizar en el uso de sus
competencias las actividades que se consideren oportunas
buscando la participación de todos los ciudadanos. 

Entendemos que estas propuestas, después de cuarenta
años de vigencia de la Constitución y sin que eso suponga en
ningún caso no poner en cuestión que la Constitución necesite
sus reformas y que se inicie el procedimiento que marca la
misma Constitución para su reforma, sí que merece la pena la
celebración de estos 40 años de vigencia de la Constitución.
Por tanto , entendemos que no existe absolutamente ningún
inconveniente para que dicha propuesta cuente con los votos
favorables de esta cámara y eso es lo que solicitamos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat conjuntament l’esmena RGE
núm. 5910/18, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Bon dia de nou a tothom, senyores i
senyors diputats. Sr. Lafuente, s’han obstinat vostès avui en
convertir aquest ple en un escenari en blanc i negre, o sigui
vagin en compte perquè poden acabar com el NO-DO, sent
història nostàlgica d’aquest país, un capítol més de la sèrie
Cuéntame, vagi alerta.

Volen vostès celebrar els quaranta anys de la nostra
Constitució. En principi res a objectar, però és que hi ha un
petit problema i és que vostès són el partit que més s’obstina
en denigrar la Constitució i aquesta proposició no de llei és un
nou exercici d’hipocresia infinita, que, a més de cercar la
divisió i l’enfrontament entre els grups parlamentaris
d’aquesta cambra, i intentar etiquetar a uns i a uns altres partits
com a constitucionalistes o anticonstitucionalistes, no veig
més intenció que aquesta, no hi veig cap respecte institucional
en aquesta proposició.

Doncs bé, podem entrar en aquest joc i evidenciar la seva
hipocresia i serem molt clars. Si hi ha un partit, insisteixo,
inconstitucionalista i  fora de la llei en aquesta cambra són
vostès. I l’últim capítol l’hem vist durant el debat de la moció
de censura al Congrés...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... dels Diputats, quan vostès van qualificar de frau el que
passava allà. Vostès volen celebrar la Constitució mentre
ataquen ferotgement l’article 113? El problema és que vostès
són coherents en els seus successius atacs a la Carta Magna i
avui mateix, avui de matí el Sr. Gómez, tornava acusar el nou
president Sánchez, de connivència amb el Govern català per
aixecar l’article 155, quan vostès mateixos l’havien aprovat en
el Senat en uns termes, en els quals el 155 acabava quan hi
hagués un nou Govern a Catalunya. Avui el Sr. Gómez ha tornat
atacar un article de la Constitució. Ara vostès tampoc no volen
respectar el 155, ni tan sols després d’haver-lo forçat de tal
manera que nombroses constitucionalistes dubtaven de la
legalitat de la seva aplicació.

I aquests són els fets més recents, però si mirem
simplement el preàmbul de la Constitució comprovaríem que
vostès no comparteixen amb els seus fets, ni tan sols la
filosofia, ja dic, del preàmbul. Passem per frases. 

“Garantir la convivència democràtica dins de la
Constitució i de les lleis conforme un ordre econòmic i social
just”, això diu el preàmbul, vostès creuen que han fomentat un
ordre econòmic just?

“Protegir tots els espanyols i pobles d’Espanya en
l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions,
llengües i institucions”, vostès creuen que han protegit els
drets humans l’1 d’octubre? Vostès han protegit les llengües
del nostre país? Vostès poden dir que han protegit les
institucions, quan la sentència del Cas Gürtel parla que el
Partit Popular havia creat un sistema eficaç de corrupció
institucional instal·lada a nivell local, autonòmic i de
l’administració de l’Estat?

“Promoure el progrés de la cultura i de l’economia per
assegurar a tots una digna qualitat de vida”, vostès, que han
liderat els rècords de desnonaments a Europa, consideren que
han respectat aquesta idea?

“Establir una societat democràtica avançada i col·laborar
en l’enfortiment d’unes relacions pacífiques i d’eficaç
cooperació entre tots els pobles de la terra”, vostès, que ens
van ficar en la il·legal guerra de l’Iraq, volen celebrar una
Constitució contra la qual han governat insistentment?

Vostès són el partit, són el principal partit “deconstituent”
d’aquesta cambra., per això no entenem que no acceptin la
nostra esmena, que tan sols demana actualitzar la Constitució.
I és clar que té a veure amb el que vostès proposen, l’acceptam
i l’actualitzam, si estam d’acord Sr. Lafuente i vostè ho ha dit,
què li costa d’acceptar l’esmena? Actualitzem la Constitució,
ja parlarem del contingut, que crec que n’hi ha molt.

A nosaltres ens agradaria que es pogués engegar un procés
constituent, però els oferim la possibilitat de la reforma, que,
per cert, seria un fet històric, ja que mai no s’ha reformat una
constitució en els nostres ja més de dos segles de
constitucionalisme.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant..., ja m’ha dit que no, doncs endavant.

El Partit Popular no és un només un partit corrupte, sinó
que ja els hem insistit també en aquesta cambra en diferents
ocasions, consideram que és antisistema, destituent, com li
deia abans, i anticonstitucional, que mentre ha governat s’ha
encarregat d’atacar els quatre eixos principals de la nostra
Constitució, l’eix democràtic, l’eix social, l’eix territorial i
també l’eix del reconeixement.

Per enumerar alguns casos, l’eix democràtic, han reformat
el Codi Penal, han modificat la Llei d’enjudiciament criminal,
han modifica la llei mordassa, han modificat la Llei Orgànica
del Tribunal Constitucional per polititzar el poder judicial, no
s’han sotmès al control parlamentari, ni han obeït les majories
dictaminades pel Congrés dels Diputats, de vegades tampoc en
aquesta cambra. Escoltin, s’ho han de fer mirar.

L’eix social, reforma laboral del Partit Popular de febrer
de 2012, ho dic per si xoca amb el que hem llegit abans en el
preàmbul de la Constitució, que és el que marca d’alguna
manera l’horitzó de la Constitució. La reforma laboral la van
aplicar amb majoria absoluta i desoint els sindicats i plegant-
se als dictats de la patronal i de la Sra. Merkel, és clar. Davant
aquesta situació, què els diem als 3,7 milions d’espanyols que
són a l’atur? I als 10 milions d’espanyols que viuen en risc de
pobresa o exclusió social, segons Càritas? En quin lloc queda
l’article 35 de la Constitució Espanyola que regula el dret al
treball i a una remuneració suficient per satisfer les
necessitats personals i familiars? Ja els ho diem nosaltres,
senyories del Partit Popular, en quin lloc queda, en suspens.

Passem a un altre article, article 31: “Tots contribuiran al
sosteniment de les despeses públiques, d’acord amb la seva
capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just,
inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat”. Aquesta
també és bona, el país de l’amnistia fiscal de Montoro,
declarada inconstitucional pels tribunals. La bandera a la
solapa, la cartera a Suïssa i a la Constitució a la trituradora. En
un país, on la política fiscal del Partit Popular fa que els grans
grups empresarials tributin beneficis a un tipus efectiu mitjà
del 6%, mentre que autònoms o PIME ho fan al 15% i els
treballadors assalariats al 22%. En resum, en un país que el
Partit  Popular buida les butxaques de la ciutadania i de la
hisenda pública per omplir els de les grans empreses i fons
d’inversió, en quin lloc queda l’article 31 de la Constitució
espanyola i el sistema tributari just, inspirat en els principis
d’igualtat i progressivitat?

(Remor de veus)

Ja els ho diem nosaltres, senyories del Partit Popular, en
quin lloc queda, en suspens.

Seguim. Dades del Ministeri de Sanitat, les retallades
acumulades en Sanitat des de l’inici de la crisi el 2008
ascendeixen a 7.500 milions d’euros. Segons dades del
Ministeri d’Educació, les retallades acumulades en Educació
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des del 2009 aconsegueixen els 36.000 milions d’euros. Així
les coses, en quin lloc queden els articles 27 i 43 de la
Constitució espanyola, referits respectivament al dret a
l’educació i a la salut pública i gratuïta? Llevant a més les
targetes sanitàries d’aquesta comunitat, també ho hem de
recordar. Ja els ho diem nosaltres, senyories del PP, en quin
lloc queden, en suspens.

A Ciutadans també li hauríem de dir alguna cosa, perquè
sempre han de rebre d’alguna manera...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., només els hem vist..., perquè també en aquesta divisió entre
constitucionalistes i anticonstitucionalistes, supòs on
s’ubicaran ells, però justament només els hem vist aferrar-se
a la Constitució Espanyola per demanar insistentment
l’aplicació de l’article 155 i la suspensió  de l’autonomia
catalana, suspendre drets i llibertats estil Partit Popular, i, això
sí, una versió un tant... hem de dir més hooligan, i
paradoxalment també hem de recordar, també ho hem de dir,
un poc més xic . Insistim: l’aplicació del 155 nosaltres la
tenim reclamada per inconstitucional, perquè entenem que no
atorga poders ni al Senat ni al president del Govern per
dissoldre un govern autonòmic.

Així les coses, Sr. Lafuente, ens abstindrem en aquesta
proposició no de llei per tres raons. La primera, perquè creim
que no hi ha prou a commemorar el 40 aniversari de la
Constitució Espanyola, i perquè més important és complir-la,
i vostès, senyories del PP, no la compleixen. La segona,
perquè considerem que la Constitució Espanyola transcendeix
les institucions, i sembla que un any més vostès pretenen
atorgar tot el protagonisme a la classe política i a les
institucions, i la democràcia i la Constitució Espanyola no les
va portar el Sr. Fraga, el que fos ministre d’una dictadura que
va signar sentències de mort, ni la resta dels anomenats pares
de la Constitució; la democràcia i la Constitució les van portar
centenars de milers de mares, des dels carrers, sindicats,
associacions de veïns i organitzacions de base; la van portar
centenars de milers d’àvies i avis, avui anònims, que van lluitar
contra la dictadura i per la democràcia i per un marc de
convivència, drets, llibertats i justícia social. La democràcia
i les constitucions les impulsen i fan realitat els pobles, no els
seus dirigents polítics, i això és alguna cosa que les seves
senyories no acaben d’entendre.

I la tercera i última raó per la qual ens abstindrem: perquè
pensam que el quarantè aniversari de la Constitució Espanyola
hauria de servir per explicar que les constitucions, en les
democràcies avançades, estan subjectes a canvis socials i
històrics -d’aquí la meva esmena- i que serveixen per mirar al
present però també al futur, i no al passat, com fan vostès avui
amb les diferents propostes d’aquest plenari. Vostès semblen
voler viure permanentment en el passat, aferrar-se a una
constitució que el Partit Popular ha convertit en paper mullat.
Nosaltres preferim mirar al present i al futur, a una nova
constitució per a un nou temps social i  històric, una
constitució novament plena de poble. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs... per seguir la defensa de les
esmenes, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President, diputades i diputats. Primer de tot,
trobam, des de MÉS per Mallorca, que aquesta PNL desperta
molt poc interès, en el fons és cantar un cumpleaños feliz a
una constitució, però vostè ja a la seva intervenció ha animat
un poc el debat fent esment del debat que hi ha sobre la
possible modificació de la Constitució, per tant vostè ha
introduït un element nou que ens obliga a donar més alegria a
aquestes intervencions. 

Ens podem fer la següent pregunta: iniciar un nou procés
constituent resoldrà els problemes que tenim com a ciutadans
i com a societat? El debat sobre una reforma profunda de la
Constitució o l’inici d’un o diversos processos constituents a
l’Estat espanyol no és un debat nou. Alguns grups d’aquesta
cambra afirmen que ni tan sols no hi ha debat, i que fins i tot
una reforma o un nou procés o processos no són cap prioritat,
i que no arreglaran els problemes que tenim com a societat;
però també són els mateixos que hi votaren en contra o
s’abstingueren, en part, l’any 78. 

Però què diu la ciutadania? El CIS du demanant sobre la
reforma de la Constitució des de l’any 1987; l’any 88 un 41%
dels enquestats ja demanaven una reforma de la Constitució,
i sols un 24% s’hi oposava; l’any 2012, després de la reforma
exprés de la Constitució per part del PSOE i e l PP, el CIS
mostrava que un 60% estava a favor de reformar íntegrament
la Constitució, i menys d’un 22% hi estava en contra.
Curiosament a partir de l’any 2012, quan arriba el Partit
Popular a l’Estat, desapareix aquesta pregunta del CIS. I així
arregla el Partit Popular el problema, si ens tapam els ulls el
problema no existeix, i és una pràctica que no és exclusiva de
l’Estat, aquí a les Illes Balears també ja l’han aplicada, com
amb les llistes d’espera o amb les dades de la sequera.

I sobre la pregunta de si una reforma en profunditat o nous
processos constituents poden contribuir a millorar la situació
dels ciutadans, la resposta nostra és que sí, i com a mostra, el
fet que una reforma també pot ajudar a empitjorar la situació
dels ciutadans. La reforma de l’any 2011 de l’article 135,
sobre el deure de compliment de dèficit, donà peu a la llei
Montoro, una llei que ha estrangulat els ajuntaments i els ha
obligat a tenir els doblers en el banc mentre  molts de
ciutadans administrats per aquests ajuntaments patien les
conseqüències d’una crisi. Curiosament els ajuntaments eren
les administracions amb menys deute. És més, una reforma,
que és igual que la de l’any 1992, no va ser ratificada pel
poble.

La proposició no de llei del Partit Popular ens presenta...,
bé, ens presenta tota una sèrie de dades a l’exposició de
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motius. Primer de tot, que el 88% dels vots varen ser positius
o varen ser a favor d’aquesta constitució de l’any 78; també
s’ha de recalcar que la participació va ser d’un 58,7%, i també
que hi va haver nombroses irregularitats en el cens, conegudes
i documentades, però això no lleva, no lleva, la legitimitat
d’aquella constitució, no la lleva. La seva proposició no de llei
continua dient, literalment, “amb exemplar responsabilitat i
sentit constructiu els espanyols ens dotàrem d’una norma
constitucional que reclama en el seu article 1 el principi
fonamental del nostre sistema de convivència política”; és una
anècdota, però del seu partit cinc diputats hi votaren en contra
i tres s’abstingueren, i ara vostès, el Partit Popular, són els
grans defensors d’aquella constitució de l’any 1978, a la qual
varen tenir un paper molt ambigu.

La Constitució Espanyola del 78 neix en un moment molt
marcat, sortint d’uns anys molt foscos, de la dictadura
franquista, i  fruit d’un acord de mínims entre diverses
sensibilitats i realitats, i són conseqüències directes d’una
situació, com ja hem dit, el franquisme, i que es va dur en un
moment que era clau, que era el moment de la transició; una
constitució que beu en part de moltes altres constitucions
europees que ja existien en aquells moments; una constitució
que en el marge del context de la transició d’una dictadura
contempla una realitat que és la de l’any 1978, no és la realitat
de l’any 2018. 

I vostès, c lar, primer de tot em diran que, bé, si aquesta
constitució és fruit de l’any 78 no convé per ventura reformar-
la, és una constitució jove. Entrem un poquet a veure tota una
sèrie d’aspectes d’aquesta constitució. Primer de tot és una
constitució que fins a l’any 2012 se’ns demostra amb dades
del CIS que genera una desafecció a la ciutadania; a partir de
l’any 2012, no ho sabem; primer, perquè com a mínim sabem
que la ciutadania volia aquesta reforma en profunditat, un 60%,
no són dos terços, però la ciutadania es va expressar, un 60%.
Segon, tota persona de més de 58 anys, cap a baix, no l’haurà
votada en el moment en què compleixi els 40 anys, no l’haurà
votada; això sense comptar que entre els majors de 58 anys
que sí l’han votada hi va haver abstencionistes -un 32,89%-, i
sense tenir en compte els nouvinguts que també s’incorporen
a aquesta franja d’edat i que tampoc no la votaren. 

Segona, ara el Sr. Camps hi feia referència, feia referència
al miracle de la Constitució americana. Una constitució que és
jove, és de les més joves, però també, s’ha de dir, és de les
més verges, és de les més verges, poden mirar les enquestes,
tota la informació que hi ha sobre les constitucions
espanyoles i els seus rànquings, i en referència a les
constitucions europees i a la resta del món; és una de les més
verges, jove però verge, és a dir, no s’ha modificat; una
modificació l’any 92 i una modificació l’any 2011, les dues
raquítiques i sense passar per la ratificació del poble.

És una constitució que costa de reformar, ja ho han dit
vostès, necessita dues terceres parts de la cambra; una
constitució que no ha estat útil per abordar dos moments
històrics importants, dos moments recents: primer, la greu
crisi econòmica patida per la ciutadania des de l’any 2007; una
constitució que no va servir per aturar l’actuació de les entitats

bancàries, el contrari, el sistema va permetre rescatar-les, el
que no va permetre va ser rescatar les persones. Deixà moltes
famílies i moltes persones sense feina i sense habitatge, la
Constitució no hi va donar resposta a això. Això sí, la
modificació del 135 donà via lliure a la llei Montoro, que ha
servit i ha contribuït a què els ajuntaments no hagin pogut
dedicar més esforços als seus ciutadans.

No ha sabut donar respostes tampoc al procés català,
respostes en base al diàleg i als acords, en resum, respostes
democràtiques. Això sí, n’ha donat una i clara de resposta, el
155, que ens ha deixat tristes imatges com a demòcrates.

El model d’Estat, marcat per una monarquia que, a sobre,
es desenvolupa amb una llei retrògrada, com és la llei sàlica,
la figura de la monarquia és un anacronisme i no es correspon
amb els principis fonamentals que emanen del concepte de la
democràcia. Una Constitució que, com altres, no s’han adaptat
a la realitat actual: evolució positiva dels drets fonamentals i
llibertats individuals, el context socioeconòmic marcat per la
globalització, la irrupció d’aspectes que estan transformant la
nostra vida, l’irrupció d’internet, de les tecnologies
d’informació i comunicació, la innovació científica i
tecnològica, etc.

Què demanam més? Ni ens agrada la Constitució talment,
a dia d’avui, la Constitució del 78 a dia d’avui, per la
inexistència de diversos paràmetres que consideram
importants, ni creiem que aquesta Constitució tengui un cicle
de vida molt més llarg, no respon a les necessitats actuals, ni
a la ciutadania, ni a les relacions interterritorials. Més de la
meitat de la població, com ja hem dit, no l’ha poguda votar.

Els nous processos constituents a l’Estat passen, o bé per
un procés constituent nou, global, o bé per una reforma
àmplia, sotmesa a un debat i a la participació ciutadana i la
participació no és sols anar a votar. També demanam que hi
hagi un debat real i participat sobre la monarquia. També
demanam que tota nova norma fonamental ha d’atorgar
instruments reals i efectius per protegir el seu poble quan es
donen situacions greus, com una crisi com la que patírem
recentment, en matèria d’ocupació i habitatge especialment.
I sobretot quan els  causants d’aquestes situacions són
responsables i tenen responsabilitats derivades de
negligències, com per exemple les entitats privades i entitats
bancàries.

Creiem que cal replantejar un nou model territorial, un
model que superi l’Estat de les autonomies i oferir més
competències i més recursos, i en aquest model hi ha de tenir
cabuda el dret a l’autodeterminació. També pensam que un nou
procés constituent ha d’elevar polítiques que ara tenen un
tractament constitucional molt baix i dur-les a polítiques de
primer ordre, com són les polítiques per al medi ambient i la
lluita contra el canvi climàtic.

També creiem que una Constitució ha de donar eines per
a un canvi de model socioeconòmic i productiu, més just, més
social i més sostenible. Un model basat en la cooperació i no
sols en la competència salvatge.
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Per tant, nosaltres de l’esmena que hem presentat, dir que
l’hem presentada conjuntament amb el Grup de Podem, perquè
pensam que la solució, el camí, el futur que s’ha d’adoptar és
obrir tot un seguit de processos constituents, però entenem
que aquests processos constituents han de passar primer per
un gran procés constituent, o una reforma de la Constitució
espanyola en profunditat.

Dir que no donarem suport a aquesta moció, creiem que és
una moció simplement de cumpleaños i que no hi ha motius
per a celebracions. El nostre posicionament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

... s’ha d’entendre bé, no és un pocisionament en contra de la
Constitució de l’any 1978, és un posicio...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Passam al torn de fixar posicions. Pel Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el
Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senyors del Partit Popular, Sr. Lafuente, a l’any 1978 jo tenia
17 anys, es va aprovar la Constitució, però si un veu el
recorregut d’AP, Partit Lliberal, el PDP, dins la constitució
del nou partit que va ser el PP a la legislatura 95-99, en el que
fa referència a... -perdó-, 87-91, en el que fa referència a una
legislatura nostra, ens adonam que el camí és que els catalans
són els que més varen votar a favor de la Constitució, amb
molta diferència, i que AP es va abstenir a la Constitució. I
després, el 91, resulta que el PP comença a creure en la
Constitució, així de clar. I arribam a l’extrem que a l’any 2001
es fa el congrés de Madrid, allà on na Maria San Gil, que era
del País Basc, i el Sr. Josep Piqué, català, varen ser els
ponents d’una ponència que es va dir El patriotismo
constitucional. És a dir, havíem passat en 10 anys a un canvi
brutal, en aquell congrés del PP hi va haver persones, com qui
els parla, que vàrem tenir grans discussions amb pares de la
Constitució, com en Gabriel Cisneros, presentant esmenes a
què això del patriotismo constitucional era segons des d’on
es veia, Espanya és una realitat polièdrica, irregular, que vista
des de l’illa del vent, de Menorca, o vista des d’alt de la Mola
a Formentera, o vista des de la Gomera, o vista des de
Finisterre, la concepció és totalment distinta. És a dir, saber
veure aquestes distintes cares d’aquest políedre és fonamental.
És a dir, aquestes transformacions tan fortes d’anar d’un lloc

cap a l’altre m’espanten i quan veig una moció d’aquestes, una
PNL d’aquestes encara més.

El sistema que ens ha donat la Constitució vostès de
vegades no hi estan d’acord, i ara aquests dies hem canviat de
president del Govern i sembla que ha passat qualque cosa
terrorífica, no, no, és un sistema parlamentari on qui té més
diputats i diputades és qui governa, amb la qual cosa jo els
diria amb tot el que han dit aquests dies, vostès canviaran la
Constitució aquesta que ara volen que celebrem? És a dir, això
és un marrón que no té cap importància i que debatem aquí.
Eh, eh, la veritat, és que és per fer-hi bunyols i que no tenguin
forat!

És clar, jo el que pens és que jo, amb 17 anys, quan ara ho
veig amb 57 quasi quasi, dic: si Catalunya era la que més la
votar a favor, és que tenia una il·lusió i una esperança de
conviure, i aquesta és la que hauríem de mirar de tornar agafar.
Quan vostès ens parlen especialment en el punt 1 que és molt
fort, el punt 1 que nosaltres hem de donar suport al que fins i
tot puguin fer associacions que representin la societat civil en
general i partits polítics, jo què vol que li digui?, jo si he de
donar suport al que pugui organitzar Vox i Actúa a Balears, a
mi piernas pa que os quiero...

(Algunes rialles)

..., és a dir, així de clar! Uns fenòmens que diuen ni més ni
manco que nosaltres som uns colpistes, els d’El Pi, perquè
nosaltres ens fem fotos amb gent de l’Obra Cultural Balear. I
jo,  fill meu, i aquests  no havien nascut i jo ja era soci de
l’Obra Cultural Balear; és a dir, trobes que la moció diu unes
coses, donar suport a una sèrie d’associacions... -sí, sí, Sr.
Lafuente, una altra cosa és que vostè no vegi com li empraran
la moció els altres en aquest sentit. I això és tremend, és
tremend. És a dir, aquesta gent, aquestes associacions, el
Cercle i tot això, defensen que s’han de tornar les
competències de les comunitats autònomes a Madrid.

I què diu la Constitució? La Constitució diu el mateix, que
hem d’acabar de complir. Per tant, quin llegat vol deixar vostè
als seus fills, o als seus nebots, o als seus néts? Quin llegat els
vol deixar? De mentides, de boles? Això són boles, Sr.
Lafuente, i vostè i jo hem estat al mateix partit i vostè tenia
uns plantejaments molt més oberts, rei meu! Molt més oberts,
molt més oberts, molt més oberts.

Però si vol que estimem la Constitució de fa 40 anys, que
a mi no em molesta la Constitució, jo la Constitució el que
vull és modificar-la, perquè hi ha coses que ara els llegiré que
són les que realment ens preocupen que a una sèrie de
ciutadans espanyols que crèiem en la pluralitat i respecte a
aquesta pluralitat, i crèiem en ella, que ens hauria d’ajudar per
unir i no per enfrontar-nos el primer de tot.

Després li vull dir que nosaltres, El Pi, quan ha fet 38 anys,
39 anys i enguany 40 anys hem vengut als actes de la
Constitució, hem anat als actes de la Constitució que ha
organitzat el Parlament, que ha organitzat la Delegació del
Govern, hi hem anat, és a dir, qui és que no ha vengut? Fins i
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tot aquest estat, Sr. Lafuente, ha de saber que aquell que no
està d’acord amb la Constitució aquest estat el respecte, això
és meravellós, això és meravellós. Què volen, tots d’uniforme
del mateix color? No. Com a militars? No. Com a capellans?
No. Com a al·lots d’anar a escola? No. Jo no som capaç de dir
a les meves tres filles que han d’actuar totes tres igual, de què
anam! I com avançarà el món?

Sr. Lafuente, per què no es demana una altra en aquesta
qüestió? Per què no pensa perquè no donam compliment a
l’article, per exemple, 47, que diu que tots els espanyols tenen
dret a un habitatge digne i adequat. I l’article 44.2 diu que els
poders públics promouran la ciència i  la investigació
científica i tècnica en el benefici de l’interès general. I
nosaltres, els nostres investigadors se’n van fora i l’Estat
espanyol aquests darrers sis anys que han governat el PP han
estat els sis anys de menys inversió en percentatge de tota la
història.

Per què no anam a l’article 139.1, que diu: “Tots els
espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions
a qualsevol part del territori i de l’Estat.” A les Illes Balears
coneixem bé totes les obligacions, els drets ja és una altra
cosa, aquí som més de pagar que no de rebre. Idò, de què
anam, Sr. Lafuente?

Jo no he de dir amén, amén a la Constitució, l’he de
respectar, però la Constitució a mi, com a ciutadà espanyol
igual en drets i deures m’ha de dir amén, és ella la gran, és ella
la meravellosa que em pot fer estimar-la, si em tracta per
igual, però no m’hi tracta per igual.

L’article 131, un poc abans, perquè abans li deia el 139, el
131, al punt 1, diu: “Afirma que l’Estat, mitjançant una llei,
podrà equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i
sectorial.” Aquí ja sabem que compensats els costs
d’insularitat no els hem tengut durant quaranta anys, hi ha gent
que no viu quaranta anys, té la desgràcia d’anar-se’n abans. Si
pensava poder-ho tenir... Vull dir, jo aniré als actes de la
Constitució, però em té emprenyadet la Constitució, em té
emprenyadet la Constitució,...

(Algunes rialles)

... em té enfadadet la Constitució, perquè no em tracta bé, no
m’estima. I, en canvi, nosaltres som un partit que respectam
l’àmbit constitucional, però que sabem que s’ha de modificar
perquè no es porta bé aquesta Constitució.

Parlem de l’article 158 i de la correcció dels desequilibris
econòmics interterritorials i de fer efectiu el principi de
solidaritat amb un fons de compensació, on és el fons de
compensació, on és el fons de compensació? Vostès havien
compensat els bascs de nassos i els han deixat amb dos pams
de nassos. És a dir, ells n’han sortit. Els canaris n’han sortit!

Eh, han estat capaços aquí governs socialistes o governs
d’UCD o governs del PP durant aquests quaranta anys de fer un
fons de compensació? No. Per això hi és El Pi, perquè si

vostès volen governar o ells volen governar no governaran si
no hi ha això.

I vostès què volen? No volem res, El Pi no vol res, El Pi
vol que no es prengui més el pèl a la gent durant quaranta anys.
I vostè em ve a dir que a la Carta Magna, que fa que no ens
prenguin el pèl, li entregui el meu cor i tota la festa per a qui
ho organitzi. No, no, no, la Constitució ha de saber que no es
porta bé amb tots  els espanyols per igual. És això, un estat
lliure és un estat que diu a la Carta Magna que d’aquesta
manera fa parts i quarts, fa parts i quarts.

Jo només li vull dir que debatre aquestes qüestions no és
fer el millor homenatge a la Constitució, ni molt manco, això
és fer un torça braç, qui l’estima més, és a dir, intentar fer
veure a la societat que tu ets aquell que la respectes, que
l’estimes, els altres són fora de l’àmbit; és a dir, no l’entenen,
fins i tot ens presenten un poc com si fóssim un poc beneits
la resta, no demòcrates la resta; no, no, jo he estat amb vostès
devuit anys, i vuit anys abans, i ara en duc set i mig fora, eh.
Molt bé, jo crec que el PP ha fet un canvi potent en creure en
la Constitució, ara el que s’ha de fer potent és com renoves la
Constitució, perquè en el que no ha tractat a tots iguals ens hi
tracti, i que sàpiga donar encaix dins un model territorial com
va saber donar encaix en el 78, perquè avui no és el 78, avui és
el 2018, com fa cent anys no actuàvem democràticament com
s’actua ara democràticament, com tampoc no s’actuarà d’aquí
a cents anys amb les mateixes formes com ara s’actua.

Només veure quina és l’evolució i ser pioner en l’evolució
ens farà més lliures i més iguals. Li faig saber que ens
abstendrem en el punt 1 i al punt 3, perquè no... bé. I al punt 2,
vol que li vota a favor, estarà més content?

(Remor de veus)

O es fa comptes que nosaltres anirem en contra de les
resolucions de la Mesa del Congrés i del Senat? I això és
d’al·lots petits, és d’al·lots petits; no puc entendre com estam
amb aquest tema a l’any 18 i en aquest mes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Enllaçaré amb el que deia el Sr. Font, és un debat de
fillets petits, la veritat. Avui al Partit Popular, però, li ha agafat
i ens convida a anar de festa, no sé si amb el concert inclòs de
Marta Sánchez o no, però ens convida a anar de festa. I la
veritat és que a jo i al nostre grup no ens fa cap ganes anar de
festa amb el Partit  Popular a celebrar una carta, que ja els
diferents grups han exposat, molt criticable quant al
compliment del seu contingut, i no hi entraré perquè em
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reiteraria respecte de moltes de les aportacions que ja s’han
fet.

Primer, però, e l que sí vull dir és que em sembla una
autèntica vergonya que el Partit Popular es preocupi de festes,
avui, amb la situació política que vivim.

En segon lloc, li diria també que per què a les Illes, les
quals representam tots, però el Partit Popular... també
considera el Partit que no té qüestions molt més importants a
debatre i a resoldre en aquest parlament que dur avui, perquè
jo no sé... s’ha parlat de reformes, i jo també ho faré, però que
simplement ens proposen celebrar una proposició no de llei
per anar de festa, per celebrar; vol dir que els ciutadans
d’aquestes Illes han de veure com els seus representants
dediquen una part de la seva jornada a veure si celebram o no
celebram un quarantè de la Constitució Espanyola?

(Remor de veus)

A les Illes, encara que el Partit Popular no s’ho cregui,
encara hi ha molta gent que no té feina, encara hi ha molta gent
que fa feina amb unes condicions econòmiques i laborals
precàries...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, les aportacions del Partit Popular, ja veiem quines són:
anar de festa, mentre els ciutadans veuen aquest lamentable
espectacle.

(Remor de veus)

Tercer, quaranta anys, quaranta anys per celebrar què?
M’agradaria que em diguessin quants diputats d’aquesta
cambra van votar en el referèndum de la Constitució? El Sr.
Jaume Garau la va votar? Sí? El Sr. Pericay la va votar? No. La
Sra. Misericòrdia la va votar? Se n’adonen? Després de
quaranta anys, de quaranta anys, discutim a veure si un text
postfranquista és necessari que sigui reformat o que no sigui
reformat. I jo els ho diré: no ho serà, no ho serà, per por
simplement que alguns dels poders establerts es puguin
qüestionar, entre d’altres la monarquia. No ho serà, és un fals
debat, és un fals debat que es planteja i que per açò alguns
resolen dient: bé, reformar sí, algunes cosetes s’han de
reformar, però abans cal un gran consens, eh, un gran
consens...

(Remor de veus)

..., un gran consens que vol dir no toquem les grans peces
d’aquesta Constitució postfranquista, veurem si democràtica,
postfranquista sense cap dubte.

Deia, però, quaranta anys de què? És clar que els ciutadans
una majoria van votar la Constitució, perquè representava
sortir formalment almenys de la dictadura i les esperances
eren molt grans, igual que les decepcions d’avui. Abans teníem
una estaca, que es deia Franco, i ens pensàvem que ens
n’havíem alliberat, però no és del tot cert. Avui l’estaca es diu

falsa Constitució i moltes vegades la Constitució la utilitzen
almenys com a una falsa democràcia, que també haurem de
tombar amb les armes que tenim, que és més democràcia, que
és més arguments, que és més convençuts i més mobilització.

En quart lloc, sí, aquesta Constitució és una Constitució jo
diria que d’un mal o poc tolerant nacionalisme espanyol, d’un
nacionalisme espanyol que utilitza les estructures d’Estat per
construir o imposar una nació on hi ha i hi haurà diverses
nacions, però les nacions, lamentablement, per molt que no
s’ho creguin, no s’imposen, hi ha massa elements de
vinculació i de voluntat perquè es puguin imposar i, per tant,
perduren i es rebel·len davant la incomprensió. Demanem-ho
si no als constitucionalistes, als  que la van impulsar, el Sr.
Herrero de Miñón, Rodríguez de Miñón, un dels ponents de la
Constitució Espanyola, explicava en quines circumstàncies
s’havien incorporat els articles que fan referència, per
exemple, a la indissoluble integritat de l’Estat espanyol, inclòs
a l’article 2 i a l’article 8.1, que fa referència a les forces
armades, i deia literalment, el que diu Miguel Herrero de
Miñón: “L’article 8 té una redacció tècnica que procedeix,
efectivament, dels sectors de l’Estat major, -ho diu ell- que el
president Suárez va fer seva i que així va transmetre.”

Diu el Sr. Roca, llegesc textualment: “Efectivament, em
consta perfectament, jo vaig negociar amb Suárez la
introducció de l’expressió “nacionalitat” a la Constitució, i
llavors ell feia consultes, evidentment a un grup de militars.”
Igualet que aquí, és ver? Ponència, i després fem consultes, bé,
idò ells ho feien als militars.

En resum, hi ha massa indicis per afirmar que la màxima
norma d’ordenament jurídic espanyol es va tramitar en un
context de postfranquisme, imposada sota coacció i greus
amenaces dels poders establerts d’aquell moment.

I acabava Herrero de Miñón a un dels artic les publicats
tractant aquest tema, amb un paràgraf, jo crec que molt
revelador, diu: “Els contractes signats sota amenaça o coacció
són viciats d’origen i nuls de ple dret -es referia, lògicament,
a tot aquest procés constituent-, alguns ho van viure com a un
procés constantment acompanyat de l’amenaça i de la
coacció.” Volen dir que quaranta anys després no és possible
fer un nou plantejament i demanar a tota la ciutadania, a les
generacions actuals, quin marc jurídic vol per conviure, tan
difícil és açò? És clar, si es posa en dubte la monarquia sí, sí.

Perquè tampoc no ens agrada aquesta celebració?
Efectivament, la reforma constitucional per la via de l’article
168 fa quasi impossible aquesta reforma, pel seu procediment
rígid, s’ha esmentat, per les majories reforçades, per les dues
votacions, per la dissolució de les cambres, pel període de
reflexió, etc., però he dit quasi impossible, no és impossible,
altres procediments també rígids ho fan possible si hi ha
voluntat política. Exemple: mirin Bèlgica, on hi ha el president
Puigdemont i quatre consellers exiliats, doncs Bèlgica.

(Remor de veus)
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Una constitució del 1994, reformada més de setanta
vegades, Bèlgica ha passat per sis reformes d’Estat, amb un
procés de, diguem-ne federalització o confederalització,
depèn del concepte com s’utilitzi, però aquest és el procés i
la voluntat d’aquells que sí estan disposats a adaptar una norma
a la nova realitat i la realitat és el que la gent reclama.

També s’ha dit, i crec que no fa falta en aquesta proposició
no de llei fer massa exaltació, doncs que la transició tan
modèlica no va ser, com podem llegir en aquesta proposició
no de llei, el procés de referèndum, quant al cens electoral, va
ser un autèntic caos; algú deia aquí que havien pogut votar els
majors de 21 anys, no és cert. El decret que convocava per al
referèndum, deu dies després va ser modificat i permetia que
poguessin votar les persones majors de 18, n’hi ha que encara
no ho saben, majors de 18, és clar, hi havia dos censos i no
coincidien. El caos electoral a l’1 d’octubre era una meravella,
açò va ser un autèntic caos...

(Remor de veus)

..., un autèntic caos, però, és clar, al Partit Popular li interessa
reforçar que estava legitimat. Tant és així, que l’Institut
Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estadística Espanyol es
deia abans, responsable del cens, ja va advertir  que el cens
estava mal fet i que hi havia més d’un milió de persones
apuntades a diversos llocs. No sé què hagués dit e l Partit
Popular, no sé què hagués?

Tant és així, que el Ministeri d’Interior espanyol i la Junta
Electoral feien servir dos censos diferents. Tant és així, que
El País, el diari El País, l’endemà, deia textualment, c itant
d’escàndol: “En realitat ahir es va votar, increïblement, sense
un cens oficial i tancat i en el context d’un notable caos de
llistes, en les quals hi ha hagut duplicitat, absència de baixes,
desaparicions injustificades de molts votants del 15 de juny,
i la desordenada incorporació dels cens de nous electors entre
18 i 21 anys”. Un autèntic caos.

La transició va ser, per tant, el pas de la dictadura a la
democràcia, almenys des del punt de vista formal. Però, i real?
Realment es va passar del règim franquista a un règim
postfranquista? Aquí encara avui jo diria que en patim les
rèmores, em deman: s’aplica l’aconfessionalitat de l’Estat?
L’altre dia encara alguns s’escandalitzaven perquè algú jurava
el càrrec sense una bíblia i un Santcrist, jo no sé si açò és una
novetat respecte de l’aconfessionalitat, alguns no l’han
assumida. La manca de la independència del Poder Judicial no
és un element que s’hagi d’afrontar amb una reforma seriosa,
rigorosa de la Carta Magna? Jo crec que sí que valdria la pena,
i l’expressió de tot açò és una cosa que alguns portaveus ja han
citat: quin és el suport que avui té la Carta, la Constitució
Espanyola?

A Catalunya, per citar on més consultes s’han fet en aquest
sentit, doncs el seu suport ha baixat de forma escandalosa, a
algú l’hauria de preocupar, només el 27,8% dels catalans
votarien, en el cas de repetir-se o  de convocar-se un
referèndum, la Constitució Espanyola.

Ara, tal vegada l’interessant seria saber els ciutadans de les
Illes Balears què en pensen, és clar que, per a açò, ens fa falta
una llei de consultes que esper que aquest govern pugui
tramitar i que el Partit Popular pugui aplaudir, d’aquesta
manera podrem demanar als ciutadans a veure què en pensen.
No sé de què, entre d’altres coses, però m’agradaria saber què
pensen de l’actual text de Constitució Espanyola, a veure si
acompleix, si dóna resposta a les necessitats, a la realitat de
les Illes, o bé no ho fa. Jo crec, sortint al carrer, que molta
gent està descontenta.

Però bé, no passa res, avui el Partit Popular ens du, ens
convida a una celebració, ja ens dirà el Sr. Lafuente si és amb
el concert de Marta Sánchez o no.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
de nou. L’any passat va ser un any de celebracions aquí i a la
resta de l’Estat, l’any passat de tot feia quaranta anys, segur
que ho recorden perquè molts dels aquí presents vàrem
coincidir en aquestes celebracions, l’any passat, per exemple,
va fer quaranta anys de la creació de la PIME i, com és natural,
ho vàrem celebrar. L’any passat va fer també quaranta anys de
la creació  de Comissions Obreres a les Balears i, com és
natural, també ho vàrem celebrar. I l’any passat també va fer
quaranta anys de la creació de la CAEB i, no fa falta dir-ho, ho
vàrem celebrar igualment. I segur que em deix celebracions
anàlogues que varen tenir lloc a les Balears l’any passat.

L’any passat feia quaranta anys de l’any 1977, o sigui de
les primeres eleccions democràtiques després d’uns altres
quaranta anys de Guerra Civil i de dictadura, es tractava de la
primera gran fita de l’aplicació d’aquella llei, anomenada Llei
per a la reforma política, que havia entrat en vigor el mes de
gener d’aquell 1977. I si les eleccions del dia 15 de juny del
1977 varen ser la primera gran fita, l’aprovació de la
Constitució, un any i mig més tard, va ser la segona i
m’atreviria a dir que definitiva d’això que hem convengut
d’anomenar la transició democràtica, encara que els efectes
d’aquesta transició no els veiéssim sinó en anys posteriors.

El 1977 va ser, idò, l’any del gran canvi, l’any de l’adéu al
franquisme, de fet aquelles Corts que varen aprovar aquesta
Llei de reforma política, a finals de l’any 1976, varen ser en
aquest acte qualificades d’harakiri de les corts franquistes, i
aquell gran canvi de l’any 77 va tenir com a plasmació el
naixement o l’aflorament d’organitzacions empresarials i
sindicals...
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EL SR. PRESIDENT:

Guardin una miqueta de silenci, per favor. Gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... i de partits polítics la major part dels quals s’havien hagut de
moure fins a llavors en la clandestinitat. Va ser l’any en què
els espanyols varen començar a respirar en llibertat i a decidir
per ells mateixos. I si el 1977 va posar els fonaments d’aquest
nou règim, una monarquia constitucional, aquest nou règim no
va acabar de consolidar-se, evidentment, fins a l’any següent
amb l’aprovació de la Constitució, fa idò quaranta anys. I no hi
ha dubte que quaranta anys de democràcia, de llibertats, de
grans consensos, de benestar i de progrés són molts d’anys,
per molts de problemes que els espanyols hagin pogut tenir al
llarg d’aquests quaranta anys, sobretot són molts d’anys en un
país com Espanya tan poc avesat a celebrar-los.

Hi ha, per tant, motius més que sobrers per festejar aquesta
efemèride i no crec que hi perdem res afegint-hi un altre de
motiu, el que té a veure amb la situació actual de la política
espanyola, una situació d’extrema inestabilitat, amb un govern
de l’Estat en mans de forces polítiques que reneguen de
l’esperit de concòrdia, sorgit ara fa quaranta anys precisament,
i amb un govern autonòmic, el de Catalunya, que no només ha
renegat d’aquest esperit sinó que fins i tot s’ha rebel·lat contra
l’Estat de dret i contra tot allò que simbolitza la Constitució
de l’any 1978. I no hi ha res que indiqui, en aquests moments,
que en un futur pròxim hagi de cedir en els seus propòsits.

I encara una darrera consideració, per fer-ho curt, celebrar
els quaranta anys de la nostra Constitució  no significa
òbviament que aquesta no pugui ser reformada, és clar que ho
pot ser, però les reformes que s’introdueixin haurien d’anar
sempre en la línia de preservar i reforçar els consensos que
varen permetre que dia 6 de desembre del 1978 fos aprovada
amb un 88% dels vots, fos quin fos el cens a què es referia el
Sr. Martí fa un moment. 

Per tant, com s’hauria de produir aquesta reforma al nostre
entendre? Idò, a través de mesures d’adaptació als nous temps
que evidentment aquest text requereix, mesures
d’aprofundiment i mesures de millora i evidentment mesures
que siguin inclusives, que parteixin d’un principi absolutament
essencial. El que va néixer amb la participació de tots, o de
quasi tots, s’hauria de modificar també amb la participació de
tots, o de quasi tots.

En definitiva, votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Abans
de començar, i perquè quedi clar, el nostre grup donarà suport
a aquesta proposició no de llei. Ara, els arguments són una
mica diferents dels que s’han exposat fins aquí, i fins i tot
coincidim amb molts dels arguments que s’han exposat per
gent que no la votarà a favor, legítimament, només faltaria.

Nosaltres creiem que els quaranta anys de la Constitució,
creiem que és mereixedora de celebrar-ho bàsicament perquè
ha estat la Carta Magna que ha acompanyat la nostra societat
durant aquests quaranta anys i aquesta època ha estat la de més
pau i la de més prosperitat que hem tengut en la història de la
nostra societat. Bàsicament per això creiem que val la pena,
idò, celebrar els quaranta anys. Ara bé, els arguments que
sustenten aquesta conclusió final són prou diferents i on jo
anava fer un discurs de... en fi, per defensar el sí i més,
després va el Sr. Lafuente i parla.

Ha dit una frase, Sr. Lafuente, que a mi m’ha xocat una
mica, perquè l’he apuntada així a vuela pluma que es diu i tal
vegada se m’ha escapat qualque paraula, però per a mi ha dit:
“El problema son las fuerzas que hacen del no consenso sus
políticas, ese es el verdadero freno a la modernidad”. Era
una cosa així, tal vegada se m’ha escapat qualque paraula.
Hemeroteca de 31 d’octubre del 78: “Crisis total en Alianza
Popular en la votación, la mitad de los diputados se
negaron a respaldar el sí defendido por su líder Manuel
Fraga”.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti, no hi veu un paral·lelisme amb una frase i
aquesta... i aquesta... i aquest titular, no l’hi veu? On vaig? Avui
tots els han dit, d’una manera o d’una altra, el que jo defensava
en el debat de l’estat de la comunitat, tornen a fer tard, tornen
a fer tard, tornen a fer tard. Varen fer tard...

(Alguns aplaudiments)

..., varen fer tard per saber que la Constitució era una bona
Carta Magna que donaria pau i prosperitat al nostre poble, i
així hi varen votar en contra prou dels seus diputats, la meitat,
la meitat, i varen fer tard quan varen veure que no es podia
tocar i es varen convertir en els principals defensors d’aquesta
Constitució.

Nosaltres saben que insistim i defensam una modificació
de la Constitució, ja fa anys. Nosaltres pensam que... nosaltres
tenim una proposta des de fa anys i vostè avui aquí ha dit que:
“No basta propugnar un federalismo porque puede haber
de muchas formas”. Nosaltres propugnam un federalisme,
tothom ho sap, no descobreix res nou. Tal vegada el
federalisme no sigui la solució exacta i idònia, però és una
proposta per millorar el que ara tenim, una proposta. Jo és
l’única que he sentit, és l’única que he sentit. Això vol dir que
nosaltres propugnam facilitar als independentistes perquè
puguin...? No, no té res a veure, si nosaltres no som
independentistes, Sr. Lafuente, no ho som, no ho som, no ho
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dubti, no ho som, però es tracta de... vostè creu, vostè creu que
a 31 de desembre de 2017, per dir una xifra, està millor la
situació territorial que quan vostès varen entrar en el Govern?
Si em diu que sí és injust i menteix, diria, perquè
objectivament està molt pitjor.

Fa molts d’anys que els diuen, escolti, la qüestió catalana
és fonamental i acabarà sent un vertader problema al nostre
Estat, com ha acabat sent, com ha acabat sent. I ara com ho
resolem això? Si fa sis o set anys haguéssim intentat o iniciat
una reforma de la Constitució jo no sé si estaríem millor o
pitjor, però almanco haguéssim intentat una solució per a un
problema que tothom, tothom menys vostès, veien venir.
Tothom menys vostès veien venir.

Aquest problema es va iniciar, ho hem de recordar, quan
vostès varen impugnar un Estatut d’Autonomia, a la
Constitució, alguns articles de l’Estatut d’Autonomia que
vostès a altres comunitats havien votat a favor, per exemple a
València i a Andalusia. I això és molt mal d’entendre per un
que sigui a la banda catalana i hagi defensat aquest estatut
d’autonomia, molt mal d’entendre, tan mal d’entendre que ara
ni tan sols heu hagut de... no, no, no ho heu explicat, no s’ha
pogut ni explicar.

La solució quina ha de ser? Hi havia una persona que
proposava o recordava que es podien tirar bombes a
Barcelona, de què estam parlant?...

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

... de què estam parlant?...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No vull dir que sigui del Partit Popular, eh!, no, no, no, per
favor, no, no, perdonin, no vull dir... no, dic que ara es
comencen a dir coses, i evidentment no vull dir que fos del
Partit Popular, ho he matisat tot d’una, però són coses que són
molt delicades.

Miri, vostès no varen donar un suport tancat, com el Partit
Socialista, a la Constitució, no li varen donar. Vostès amb
Euskal... Euskal Alkartasuna, no sé quin partit era, en fi, bé, és
igual, vostès varen votar en contra i alguns es varen abstenir i
alguns varen votar a favor, meitat i meitat, més o manco. AP va
acabar com va acabar, amb una crisi total. Jo  crec que ara
tornen a estar amb una crisi total, ho dic sincerament, crec que
tornen a estar amb una crisi to tal per tornar a fer tard, per
tornar a fer tard. 

Permeti’m fer una broma que és una pardalada, una altra
pardalada, però permeti’m fer una broma, abans eren AP ara
seran PP i ara, ja dimitit el Sr. Rajoy, si s’han de refundar
mirin de seguir la seqüència lògica i es posin ZP; AP, PP, ZP
zafarrancho popular, no ho sé, una cosa així, però...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... és que el futur és la refundició permanent per arribar tard a
tot, per arribar tard a tot. I aquí, i aquí també, aquí també.

Jo no estic d’acord, particularment, no estic d’acord que el
problema sigui que no votàssim la Constitució, jo si fos vàlida
tota la Constitució a mi no em costaria no votar-la, jo no la
vaig votar, però tampoc ningú no ha votat el Codi Civil, que és
de l’any 1889, i amb les modificacions encara està vigent. Per
tant, a mi no... a mi, jo el que crec és que hi ha necessitats
imperioses que fan que a la Constitució s’hagi d’iniciar un
procés de modificació . Evidentment els problemes
mediambientals de l’any 78 no són els mateixos, no són els
mateixos; els problemes socials que hi havia l’any 78 no són
els mateixos, no ho poden ser; i evidentment els problemes
territorials de l’any 78, que va tenir 30 o 30 i busques d’anys
de calma fruit del consens abordat a la Constitució, ara no són
els mateixos i s’han d’abordar, però no s’han d’abordar -li ho
repetesc- no s’han d’abordar per facilitar l’independentisme,
s’han d’abordar perquè la gent es pugui sentir més còmoda en
el nostre país, amb la realitat territorial que tenim ara.

Miri, també ho he cercat. La Constitució Espanyola és la
que manco s’ha modificat de tot Europa; la Constitució
Alemanya s’ha modificat 60 vegades; la d’Irlanda, 27; la de
França, 24; Bèlgica, 13; Portugal, 12; i la nostra, en 40 anys,
2 vegades, una per posar el sufragi passiu als ciutadans
estrangers, que va ser fruit del fet que entràvem a Europa, i,
l’altra, el famós article 135, que també... en fi, va estar..., però
va ser ràpid. Vull recordar que aquí tothom apel·la al
consens..., apel·la al consens...

(Remor de veus)

... per modificar la Constitució, però evidentment la mateixa
Constitució ja té una salvaguarda, perquè són 210 diputats que
hi han de votar a favor, un 60% de les Corts. Per tant és cert
que hi ha d’haver un consens, és evident, és evident, però no
ens pensam que som capaços d’arribar-hi, a aquest consens?,
i de donar una resposta a la problemàtica i a la realitat que ara
tenim? Perquè si pensam, com he dit aquí, si pensam que a dia
d’avui estam pitjor que fa set anys, almanco en temes
territorials, haurem de pensar que s’hagués pogut fer millor,
i si s’hagués pogut fer millor potser també haurem de pensar
que reformant la Constitució hagués pogut ser un element de
solució o de confort per a les diferents sensibilitats
territorials que conformen el nostre país.

Dit això li record que nosaltres hi votarem a favor, perquè
aquí el que se celebra són els 40 anys d’una Constitució que
per a nosaltres sí que ha valgut, sí que reafirmam la vigència,
a pesar que creim que s’ha d’iniciar una modificació, i vull
recordar que el president Sánchez va començar el seu discurs
reafirmant la vigència de la Constitució. Per tant nosaltres hi
estam d’acord i votarem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Doncs, en torn de paraula del
grup proposant té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero recordar
una cuestión bien obvia que ha quedado clara en la exposición
pero que parece que alguno se olvida: la propuesta, la PNL que
trae aquí el Grupo Popular, es la celebración de 40 años de la
Constitución, de la norma fundamental y básica que rige el
país, y que yo creo que si esa propuesta se llevase a cualquier
país moderno, civilizado y democrático pues todo el mundo
estaría de acuerdo en que se celebrasen estos 40 años. El Sr.
Pericay hacía una lista de celebraciones que se cumplían y
nadie las ponía en cuestión, pero curiosamente cuando se trae
la celebración del aniversario de la norma fundamental del
Estado pues vemos que sí que hay quien lo pone en cuestión.

Yo creo que no es una pérdida de tiempo en un parlamento
hablar de la Constitución. Veo que algunos lo consideran,
algunos dicen que es infantil; yo creo que lo que es infantil es
decir que es infantil hablar de la Constitución en el
Parlamento.

(Alguns aplaudiments)

Pero bueno, cada uno es libre, por suerte y gracias a la
Constitución, de opinar lo que considere necesario.

Y también lo que vemos es que hay determinados grupos,
y aquí ha quedado bien claro, que no les gusta la Constitución,
y yo creo que por eso es bueno el debate, porque hemos visto
como Podemos, bueno, en una exposición de doctrina
constitucional un poco extraña, ¿no?, nos daba lecciones de lo
que..., que el PP estaba en contra de la Constitución, según su
teoría, y ellos totalmente a favor. Yo creo que precisamente
lo que tiene es un follón importante sobre lo que significa la
Constitución y no entiende absolutamente nada de la cuestión.

MÉS per Mallorca se ha definido claramente en contra de
la Constitución y que lo que hay que hacer es un desacuerdo
total con la Constitución, ha manifestado; por tanto por eso
creo que era positivo con esta constitución saber cuál era su
posición.

Creo que El Pi..., para mí, Sr. Font, hay una confusión;
nosotros no decimos que nos adhiramos a cualquier
celebración que haga cualquier entidad. Lea bien la propuesta:
cualquier entidad con ese fin, la celebración de tener 40 años
como norma fundamental que nos ha dado uno de los períodos
más largos de paz, de prosperidad, de democracia y de
pluralismo político, y eso es lo que decimos en nuestra
propuesta, y eso creo que no tiene nada que ver con lo que
usted ha dicho. Estoy seguro que no lo  ha entendido bien
porque estoy seguro de que usted entiende perfectamente el
motivo de nuestra propuesta.

Por tanto no estamos ante una falsa constitución, como
dice MÉS per Menorca, y una falsa democracia, estamos ante
una constitución que es manifiestamente mejorable en muchas
cosas. Nosotros defendemos una seria de mejoras, o tros
partidos defienden otras, otros partidos defenderán otras
cuestiones, pero no estamos ante una falsa democracia, y la
prueba real de que no estamos ante una falsa democracia es
que la semana pasada se cambió con total normalidad de
presidente del Gobierno y siguen funcionando las
instituciones...

(Remor de veus)

Sí, se cambia con toda normalidad y funcionan las
instituciones...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

...funcionan las instituciones..., pues curiosamente quien decía
que no estaba en un estado democrático y de derecho sí que
daba apoyo a este nuevo presidente de gobierno, ¿no?;
diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, que
denunciaban que no estábamos ante un estado democrático,
pues votan y ahora el presidente del Gobierno de España tiene
los votos de quienes dicen que no estamos en un sistema
democrático. Yo creo que ahí sí que hay una incoherencia, ahí
sí que se demuestra la total incoherencia.

Sr. Alcover, yo creo que sí que vale la pena celebrarlo,
creo que decir..., bueno, usted con el discurso..., usted como
político puede ser que sea bueno; como para hacer chistes,
muy malo, porque siempre nos repite lo mismo, de que si
llegan tarde...

(Remor de veus i algunes rialles)

...que si llegan tarde... Yo creo que es un buen político pero,
chistes..., lo de las islas tampoco creo que no tiene mucha
gracia.

(Remor de veus)

Creo que la mayoría de los que pensamos en la
importancia de vivir en un país democrático, libre, en que la
representación de los ciudadanos la tienen las instituciones
también, y pensamos que la mayoría de nuestros
representantes sí que en su mayoría piensan que tenemos una
buena constitución en sus elementos estructurales, que hay
cuestiones que tengamos que mejorarlas, en eso estamos de
acuerdo, creo, los principales partidos políticos, y yo creo que
ahí está la diferencia principal con el 78, y por eso vale la pena
recordarlo, porque en el año 78 las principales fuerzas
políticas sí que tenían una cosa clarísima: que había que
ponerse de acuerdo y que había que alcanzar un acuerdo con la
Constitución como norma básica. Lo tenia UCD, lo tenía el
Partido Socialista, lo tenía en gran parte Alianza Popular y así
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lo defendió en cuanto defendió el voto en el referéndum, pero
también lo tenía el Partido Comunista, por ejemplo, también
lo tenían los nacionalistas, entonces, y desgraciadamente en
este momento vemos, y lo hemos visto aquí, y lo hemos visto
aquí, como muchos están totalmente en contra de la
Constitución, y ese clima, eso fundamental que es tener el
acuerdo de llegar a acuerdos es precisamente, por ejemplo -lo
digo porque citaba el Sr. Martí al Sr. Herrero de Miñón o al
Sr. Roca-, tengo dos entrevistas suyas aquí, que le pasaré
copia, porque el principal escollo que ponen a la mejora, a la
reforma de la Constitución tanto  el Sr. Herrero de Miñón
como el Sr. Roca, es la existencia de posiciones minoritarias,
extremistas, independentistas, que lo que pretenden es no
llegar a un acuerdo y destruir precisamente lo que tenemos en
común. Ese es el principal escollo a la modernidad, a la
reforma, al avance en la libertad y al avance en la democracia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Sr. Lafuente, accepta la votació
separada?

Doncs passam a la votació del punt 1. Silenci, per favor.
Votam.

33 vots a favor; 8 en contra i 12 abstencions.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

35 vots a favor; 8 en contra i 10 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

33 vots a favor; 8 en contra i 12 abstencions.

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

Moltes gràcies.
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