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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Per favor,
vagin ocupant els seus escons i començarem la sessió plenària
d’avui. 

El Sr. Conseller Marc Pons té un petit retard a l’avió, per
tant, les seves preguntes les posposarem al final, per a quan ell
arribi.

Doncs, passam al primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 8817/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari  Popular, relativa a infants a
barracons durant el present curs escolar.

Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 8817/18,
relativa a infants a barracons durant el present curs escolar,
que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Conseller
d’Educació, començam un nou curs parlamentari i comença
també un nou curs escolar, el darrer que gestiona vostè com
a conseller. La notícia torna a ser avui a tots els diaris el
nombre de nins que no tendran una escola digna. Lluny queden
les seves promeses de qualitat educativa, d’eliminar barracons,
de construir centres. “Les persones primer” deien vostès, tot
sona a mentida quan falten un parell de mesos perquè s’acabi
la legislatura. L’any passat va haver-hi 3.000 nins a barracons,
123 barracons que suposen un 30% més que la passada
legislatura, i això amb 1.350 milions d’euros més. 

Volem saber, Sr. Conseller, quants de nins començaran a
barracons demà dia 12 de setembre de 2018 i quants de
barracons hi haurà més, en contra de les seves promeses?

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,
benvinguda després d’aquest estiu tan calorós. Jo, en primer
lloc, crec que li he de dir una cosa, crec que vostè  va patir
molt la passada legislatura perquè va passar de 50 a 93
barracons, quasi quasi va duplicar. Per tant, el nivell
d’indignitat de centres mal construïts per a vostè devia ser
realment un patiment diari.

Miri, nosaltres complim les promeses i li diré una cosa,
les petites mentides mai no fan una veritat, i una mentida

repetida contínuament tampoc mai no fa una veritat, ho dic
perquè vostès són partidaris amb tuits i aquestes coses de
repetir les coses. Nosaltres, per a aquest començament de
curs, hem baixat 7 aules modulars; a final d’enguany, a final
d’aquest any, hi haurà 15 aules modulars menys i per al curs
19-20 hi haurà 60 aules modulars manco. Nosaltres fem les
coses adequadament. 

Li vull recordar que a la passada legislatura vostè va
incrementar el nombre d’aules modulars -o barracons, és
igual- quan estava estabilitzat el creixement demogràfic, quan
realment vostès varen incrementar ràtios i el curs 12-13 la
inversió que va fer l’IBISEC era zero euros, zero euros.
Vostès ni varen planificar ni varen fer la política educativa
adequada per donar resposta a les necessitats. Nosaltres ho
feim i ho feim adequadament. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, no valen
excuses, no valen excuses. Vostè té 20 milions de romanent
de crèdit a l’IBISEC; cada any incrementen els nins, la pressió
demogràfica incrementa cada any des de fa deu anys, no és
aquest curs, i vostè té molts més barracons dels que va
prometre a principi de legislatura.

Miri, han apostat tant per l’educació que són els darrers en
resultats educatius, però els primers en barracons i en
mentides; mentides de vostè que va prometre reduir els
barracons en un 70% i té pràcticament els mateixos que l’any
passat, més de 100; mentides de la Sra. Armengol, que a la
sessió plenària de 20 de febrer va contestar al Partit Popular
que la seva previsió era acabar amb 33 barracons, 33 Sra.
Armengol; a continuació va dir que havia quintuplicat la
inversió en infraestructures educatives, clar, a no ser que vostè
compti com a inversió els doblers que gasta en lloguers i en
muntar i desmuntar barracons, que són 400.000 euros cada
any, 400.000 euros de manteniment de barracons, això seria,
per descomptat, la inversió que vostè ha proposat.

Aquesta és la política educativa del Partit Socialista, Sr.
Conseller?, aquesta és la gran inversió en centres educatius
d’aquesta legislatura?

Miri, CEIP Campos, 7  barracons; institut Binissalem, 9
barracons; CEIP Blai Bonet de Santanyí, 6 barracons; Punta de
N’Amer, 5 barracons; institut Santa Maria, 5 barracons; institut
de Sineu, 3 barracons; centre Son Ferriol, 3 barracons;
Prínceps d’Espanya, 2 barracons; institut d’Artà, que no en
tenia, 2 barracons. Així començarem demà el curs a les
Balears.

Vostè ha tengut temps de traslladar la seva conselleria a un
edifici millor, ha tengut temps de traslladar el seu despatx a un
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edifici millor, però no ha tengut temps de pensar en els 3.000
nins i docents que començaran aquest curs en una situació
lamentable. Aquesta serà la seva herència, i la Sra. Armengol
es quedarà com la presidenta dels barracons.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

El seu cinisme i demagògia no té límit, Sra. Riera. Miri,
escolti, i si vol pot entrar en la pàgina web de la Direcció
General de Planificació i Ordenació de Centres i veurà de
forma transparent totes les coses que fem a la Conselleria
d’Educació en termes d’infraestructures. Aquest estiu 12
milions d’euros, durant tota la legislatura 44 milions d’euros;
vostès, 10 milions d’euros. I a final de legislatura hi haurà més
de 60, gairebé 70, milions d’euros en temes d’infraestructures
i tots els doblers es gasten, Sra. Riera, perquè tots estan
compromesos.

Miri, ha dit una sèrie de centres en què hi ha barracons.
D’acord. L’institut de Binissalem; en aquest moment ja
s’executa la reforma d’una forma important. Vostès varen fer
res a l’institut de Binissalem? Res, Sra. Riera, res, Sra. Riera.
Conservatori de Música, que hi havia barracons, ja no hi ha
barracons. I li puc assegurar que a poc a poc anirem llevant
barracons. Joan Ramis i Ramis, hem començat les obres de
reforma, gairebé un nou centre educatiu, llevarem els
barracons. I així successivament, Sra. Riera. Nosaltres fem les
coses de forma planificada, les coses no es fan a través de
tuits, les coses no es diuen “hágase”, les coses es fan, es
planifiquen, tenim un full de ruta molt clar. 

Però no només milloram les condicions dels centres,
pensi vostè que gairebé a un 80% de centres hem fet
inversions. Vostès, els centres, els tenien abandonats. A mi, el
primer que feien quan anava als centres, era mostrar-me els
banys, com estaven els banys. Vostès varen passar dels
centres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... varen degradar l’escola pública...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

Per tant, Sra. Riera, menys lliçons. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 8655/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i  Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, rectificada mitjançant
l'escrit RGE núm. 8658/18, relativa al mòdul de dones
per a la presó de Menorca.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 8655/18,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 8658/18, relativa al
mòdul de dones per a la presó de Menorca, que formula la
diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Como ustedes
bien saben el pasado 22 de marzo la Comisión de Interior de
la Cámara alta aprobó por 26 votos a favor y ninguno en contra
una enmienda presentada por el senador socialista de las Illes
Balear, el Sr. Antich, y que fue transaccionada por el PP, y en
ella se insta al Gobierno a hacer todos los esfuerzos
necesarios para que la igualdad de trato entre mujeres y
hombres sea efectiva en los centros penitenciarios de las Islas
Baleares, una iniciativa por la cual he de felicitar al PSIB y
también al PP por darle apoyo.

Bien, tras la petición del senador Antich en el Senado
acerca del agravio que supone para las mujeres de Menorca no
tener módulo específico, ¿tienen previsión o conocimiento de
que se vaya a proyectar una solución en plazos concretos
desde el nuevo gobierno del Pedro Sánchez?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, gràcies per la seva
pregunta, que com molt bé vostè ha recordat el senador
Francesc Antich va presentar aquesta proposta en el Senat,
precisament com a mesura per garantir la igualtat entre homes
i dones, que si la desigualtat és present a tots els àmbits de la
societat també n’és una mostra el que passa a les presons,
segurament perquè la població reclusa d’homes és molt més
elevada, i al final la construcció s’ha fet pensant en aquesta
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proporció, cosa que no justifica en absolut que no es tenguin
infraestructures adequades per poder atendre les dones
recluses. 

En el cas de Menorca, com vostè deia, la situació és més
greu al no existir aquest mòdul específic. Segons una resposta
que va donar per escrit el Govern d’Espanya fa ja mesos, el
mes de març exactament, la població de dones recluses en
aquells moments era d’una dona. No tenim ara aquí més dades,
perquè com vostè sap no és competència del Govern de les
Illes Balears, el tema penitenciari, però per suposat que des
del Govern de les Illes Balears mostram i mostrarem interès
davant del Govern de l’Estat perquè això tengui una resposta
satisfactòria cap a les possibles dones recluses que hi pugui
haver a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Seijas, té la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias. Agradezco la información que nos da en su
respuesta, y esperemos que todo llegue a término cuanto
antes, porque como saben las dificultades para las familias,
generalmente vulnerables, para trasladarse a Palma son
muchas, no sólo por los costes sino por una cuestión
específicamente horaria y de tiempo efectivo.

Esas presas, sean ahora pocas o muchas, también son
madres, hermanas, abuelas... Quisiera (...) conocer el caso de
Carmen Ribas Costa, reclusa menorquina de 70 años,
encerrada en el módulo 7 acusada de un delito por estafa que
nunca cometió y que se realizó en Zaragoza, y que mediante
engaño, por no avisar a su familia que le daba vergüenza tener
que ir al juzgado, pues el abogado del estafador le recomendó
que se declarara culpable, que no le iba a pasar nada. Cuando
se enteró la familia ya no se pudo hacer nada y por supuesto
salió declarada culpable, y la ingenuidad y falta de recursos de
esta persona facilitaron su indefensión y terminó
lamentablemente condenada. Su familia ha de trasladarse hasta
Palma con muchas dificultades, y se han acercado a la
presente diputada para que fuera a visitarla por mi presencia
habitual en Palma y que así Carmen sintiera el apoyo de que no
está sola. La reclusa ha solicitado la autorización para que yo
pueda visitarla en un vis a vis  y se  le ha denegado, pues se
señala que no soy su representante ni familia, aunque bien soy
su representante política, y realmente he de entender esta
respuesta como un incumplimiento en el trato de igualdad.
Basta ver como otros políticos sí pueden ir a prisión a ver
otros políticos presos que no son familia.

Les cuento esto para poner rostro y nombre al drama de las
reclusas menorquinas y a la indefensión y desigualad que
siguen padeciendo a pesar de la enmienda aprobada en el
Senado por los dos partidos que se han turnado en el gobierno
de España durante la presente legislatura y lo que llevamos de
democracia. Urge una solución para Menorca, y así una

mejora de las instalaciones muy deterioradas de Ibiza. Soy
consciente que implantar un módulo o mejorar instalaciones
no es algo rápido; por ello simplemente les pido previsión y
que, ya que están en contacto directo con el Gobierno, que
hagan hincapié para que esto se empiece a poner ya en marcha
y que esto sea una realidad, porque también hay un preso solo
en Toledo, en un módulo. Entonces si sólo hay una presa, pues
también tiene derecho...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

... a tener... a estar donde tiene que estar. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Seijas. Compartesc
amb vostè que evidentment s’han de garantir els drets de totes
les preses, sigui quin sigui el seu nombre, y com li he dit
abans, a pesar de no tenir aquestes competències
d’institucions penitenciàries el Govern de les Illes Balears el
que sí li  puc dir és que des de diferents conselleries del
Govern sí que es dóna suport a diferents entitats socials
precisament per garantir el dret de les persones recluses. Des
de la Conselleria de Serveis Socials, sense anar més lluny, des
de l’any 2016 s’han destinat més de 350.000 euros a ajudes a
entitats, com deia, que precisament el que fan és intentar
garantir tots els drets de les persones recluses: ajudes a IRES,
a la Fundació Canònica Lliure, a l’Associació Pastoral
Penitenciària... I també li he de dir que des de la Conselleria
de Presidència vàrem encetar una col·laboració l’any passat
amb la Fundació Més 34, precisament per a aquelles persones
també recluses que hi ha de les Illes -entre elles també alguna
dona- fora de les nostres fronteres perquè en moltes ocasions
a les presons...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... on es troben no tenen totes les condicions adequades.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)
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Bé, la tercera pregunta, la RGE núm. 8810/18, del Sr.
Josep Melià, dirigida al Sr. Marc Pons, la passam abans de les
preguntes a la presidenta.

I.4) Pregunta RGE núm. 9125/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l'actuació de
la conselleria en el cas del metge que ha espiat les seves
companyes.

Passam a la quarta pregunta, la RGE núm. 9125/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 8813/18, relativa a
l’actuació de la conselleria en el cas del metge que ha espiat
les seves companyes, que formula la diputada Sra. Patrícia
Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té
la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
consellera. Avui encetem el darrer tram de la legislatura i
esper que tothom hagi pogut gaudir d’un bon estiu.

La qüestió que avui ens interessa és sobre les accions que
ha fet i que farà el Govern en relació amb la notícia apareguda
la setmana passada sobre el metge de l’Hospital Mateu Orfila
enxampat fent enregistraments amb el seu mòbil als vestidors
de les seves companyes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia
Gómez.

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. En
relació  amb els fets que demana, Sra. Diputada, he de dir-li
que aquest govern des de la Conselleria de Salut tenim molt
clar que el rebuig és total i és contundent, i tolerància zero
també davant fets com aquests, com no pot ser d’una altra
manera.

En relació amb les actuacions, he de dir-li que des del
mateix moment en què es va tenir coneixement per part de la
direcció de l’Àrea de Salut de Menorca i del Servei de Salut es
va anar a interposar una denúncia el mateix vespre davant la
Policia a la comissaria de Maó.

A continuació també el Servei de Salut ha obert un
expedient disciplinari provisionalment i ha suspès el metge de
les seves funcions, de sou i de feina.

També, com en tots els casos en què hi ha un procés
judicial, li he de dir que des del Govern, des de la conselleria,
des de l’àrea de salut, ens posam a disposició judicial i
col·laboram amb la justícia, donat que el fet encara és una

investigació que continua oberta en aquests moments. I també
en aquest cas s’ha posat en coneixement de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, que es personarà davant la justícia.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Font, té la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Consellera. Estic contenta de les accions que
ha emprès el Govern, crec que són les que havia de fer, sense
cap dubte, perquè creiem que l’actitud d’aquest govern ha de
ser ferma perquè aquestes situacions poden perjudicar els
professionals, els usuaris i les institucions públiques. 

Tot tenint en compte, com vostè ja ha dit, que està en mans
de la justícia, volem recordar que aquest govern també té en
marxa el Pacte contra les violències masclistes, i açò encara
ens ha de donar més empenta per ser determinants. Demanam
exemplaritat als polítics i a les institucions, com no pot ser
d’altra manera, però altres professionals també han de ser
exemplars i és el que passa amb els professionals de la salut,
en els quals hem de confiar i davant els quals ens posem nues
i nus tant físicament com emocionalment.

El que ha passat al Mateu Orfila entenem que és una altra
mostra més d’aquest masclisme imperant a la nostra societat,
amb la cosificació del cos de la dona i la impunitat per
cometre aquest tipus d’actes i contra els quals hem de lluitar
conjuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, president. Totalment d’acord, Sra. Diputada, amb
les seves paraules, ja sap que aquest govern té una lluita contra
la violència masclista, que no és fàcil i que s’ha de fer des de
tots els sectors, i així col·laboram amb educació , serveis
socials, justíc ia, des de totes les conselleries de manera
transversal. I el que volem dir a la societat de Balears és que
les institucions actuaran sempre davant aquests fets de
violència i també estarem sempre al costat de les víctimes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.5) Pregunta RGE núm. 8816/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al servei d’urgències a les
Illes Balears.

Doncs, passam a la cinquena pregunta, la RGE núm.
8816/18, relativa al servei d’urgències a les Illes Balears
durant aquest estiu, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i
Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, una altra vegada
hem passat un estiu amb sobrecàrrega assistencial, amb
saturació de les urgències hospitalàries i a primària, sobretot
per la falta de metges i de substituts i a pesar del seu 8 per 1,
el que vol dir  que gestiona malament també els recursos
humans dels quals disposa, com hem dit des del principi d’una
legislatura que ja se li acaba.

Vostè ha deixat sense cobrir amb personal adient l’UVI
mòbil del 061 de Palma, l’UVI 203 durant pràcticament tot
l’estiu, perquè ha permès que estiguessin sense metge o sense
infermeria o sense cap dels dos.

Per això, Sra. Consellera, considera que ha donat un bon
servei d’urgències aquest estiu a les Illes Balears?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Bon dia diputat, consider que
hem donat o s’ha donat un servei d’urgències excel·lent en
aquesta comunitat autònoma tant a atenció primària com als
hospitals. Els serveis d’urgències, tant a primària com als
hospitals, han tengut una freqüentació molt semblant a l’any
passat, no hi ha hagut un increment d’activitat molt significatiu
en relació amb els anys anteriors. En canvi, el que sí és
significatiu és el nombre de professionals que hi ha hagut,
supòs que no ha sentit que faltin metges a urgències de Can
Misses, per exemple, on la plantilla ha estat coberta millor
que mai, per exemple.

També hem tengut més professionals a atenció primària,
estan reforçats tots els centres de salut i el 061, i el 061, a
més, amb nous vehicles. Per tant, el que ha canviat, el que ha
pogut canviar en relació amb l’any passat és que s’ha donat un
millor servei.

Parlam de més de 1.000 professionals contractats, front a
l’anterior legislatura que, per suposat, donen també serveis a
urgències.

Per una altra banda, dir-li que, per primera vegada, les
substitucions han estat envoltant el cent per cent en els
hospitals en els serveis d’urgències, envoltant el cent per cent.

Per tant, el que demostram amb la nostra gestió, Sr.
Diputat, és que sabem i volem conjugar els drets  dels
treballadors, de conciliació de la vida familiar per poder tenir
vacances els mesos d’estiu amb una atenció de qualitat en els
centres d’urgències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, acaba de marcar
vostè el seu nivell d’excel·lència i la seva definició d’un cent
per cent, ara jo li explicaré què és un cent per cent pel que fa
a la gent de l’UVI de Palma. Miri, el juliol, dia 6, l’UVI 203 de
Palma va estar sense metge en el torn de dia, per tant només
estava coberta amb infermeria; dia 9, també va estar sense
metge, però durant 24 hores; dies 11 i 19, varen estar sense
metge durant les 12 hores del torn de nit; dia 29, va estar
sense infermeria 12 hores de dia, només amb metges, i sense
metge, només amb infermeria, les 12 hores de la nit; dia 31,
també sense metge 12 hores a la nit.

Mes d’agost, Sra. Consellera, aquí ens apropam al seu
nivell d’excel·lència també i del seu concepte del cent per
cent de substitucions. Dia 3, la 203 va estar inoperativa per
falta tant de metge com d’infermeria, una UVI menys a
Mallorca durant 24 hores; dies 5 i 9, sense metge 24 hores;
dia 6, sense metge 12 hores del torn de dia; dia 11,
inoperativa, l’UVI mòbil 203 durant la nit, perquè no es va
cobrir ni metge ni infermera de vuit de la tarda a vuit del matí;
dia 12, sense metge 12 hores del dia i inoperativa de nit, per
no cobrir ni torn de metge ni d’infermeria; dia 13 d’agost,
sense infermeria en torn de nit, de vuit a vuit; dies 15 i 16,
sense metge de dia; dies 17, 19 i 23, sense metge 24 hores;
dia 24, sense metge 24 hores i sense metge M3 a la Central de
coordinació d’urgències mèdiques de nou a quinze hores; dies
26, 27 i 29, sense metge 24 hores; dia 28, sense metge 12
hores al dia.

Sra. Consellera, amb tot això el primer que s’ha de fer i dir
és que s’ha d’agrair la feina dels professionals sanitaris que
suporten la seva gestió, perquè després del 8 per 1 se suposava
que els problemes de manca de personal estaven solucionats,
per tant, o varen embolicar amb el 8 per 1 o no saben
gestionar, o el que és més probable, les dues coses.

Hem tengut els mateixos problemes tot l’estiu de la seva
legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra...
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EL SR. SERRA I FERRER:

..., per tant mal parats de la legislatura, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, parlem d’activitat, gràcies
pels seus exemples els quals no deixen de ser exemples d’una
ambulància del total d’ambulàncies que tenim en aquesta
comunitat autònoma, parlem d’urgències i del nombre
d’urgències: 429.000 urgències ateses els mesos de juny,
juliol i agost, en tres mesos, 429.000, de les quals 139.000
són hospitalàries i 290.000 s’han atès en els centres d’atenció
primària.

Vostè posa qualque exemple de qualque procés que no ha
sortit a la perfecció i davant els milers, els milers, 429.000 de
ciutadans de que es troben molt satisfets per l’atenció rebuda
en els serveis d’urgències.

Miri, jo pensava que ens anava a felicitar, precisament per
tenir coberts...

(Remor de veus)

... per tenir coberts els serveis d’urgències, els hospitals, els
centres d’atenció primària, reforçats els SUAP, tenir
ambulàncies i tenir els serveis del 061 on mai no havien estat.

També ens podria felicitar per tenir mil professionals més
que a l’anterior legislatura, perquè tampoc no els importava.
També ens podria felicitar, i tampoc no els importaven les
obres de les urgències, que ampliarem totes les urgències dels
hospitals de Mallorca, totes, en aquesta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

Per tant, esperava la seva felicitació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

A la sisena pregunta també tenim... també està... també té
un retard d’avió, del Sr. Tadeo, per tant, també la passam per a
després.

La setena pregunta, la RGE núm. 8819/18, també la passam
per a després, de la Sra. Cabrer.

I.8) Pregunta RG E núm. 8820/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Tània Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retirada del projecte de
llei agrària.

Passam a la vuitena pregunta, la RGE núm. 8820/18,
relativa a retirada del projecte de llei agrària, que formula la
diputada Sra. Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats i diputades. Com bé
saben, la llei agrària d’aquest govern ha rebut un bombardeig
d’al·legacions, el rebuig de les organitzacions agràries
professionals i un bon grapat d’esmenes dels mateixos socis
del pacte, fet que ha provocat un fort enfrontament entre ells.

Sr. Conseller, som davant d’una altra llei estrella
estavellada i a la vista de totes les esmenes presentades pels
seus socis i l’alarma que ha provocat en el sector agrari, té
previst retirar aquesta llei?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom, ben tornats de les vacances. Sra.
Diputada crec que vostè avui volia acabar prest, però no, li dic
que avui debatrem la llei agrària, debatrem les esmenes a la
totalitat i no la pensam retirar. No la pensam retirar
bàsicament perquè és una llei que pretén garantir el futur de la
nostra agricultura, una llei que se centra en la producció dels
aliments, en el que fan els nostres pagesos, en incrementar les
seves rendes, en reconèixer allò que el mercat no els
reconeix.

Entre tots hem de fer una millor llei agrària i per això hem
d’”agraritzar” la que teníem, si m’ho permeten posarem un
exemple quan diem “agraritzar” la llei del Sr. Company,
“agraritzar” vol dir no posar l’accent en els camps de polo, no
posar l’accent en els cavalls per fer polo, per fer esport, no,
posar l’accent en la ramaderia, això és un clar exemple del que
volem fer, “agraritzar” la llei agrària.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Marí, té la paraula.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, fa onze mesos afirmava
que el seu govern estimava i estava al costat del sector
primari, a quin sector primari es referia, a quins pagesos i a
quins pescadors? Perquè és ofensiu escoltar això, quan sabem
que dels 51 milions d’euros en matèria de subvencions Eivissa
només en rep 900.000, un miserable 1,87%.

Sr. Conseller, és ofensiu que parlin de diàleg i consens
quan han rebut milers d’al·legacions per part de les diferents
organitzacions. És ofensiu que pretengui d’aprovar una llei que
ha rebut 351 esmenes i en la qual no creuen vostès ni tampoc
els seus socis: 15 esmenes de MÉS per Menorca, 24 de Gent
per Formentera, 39 de Podem, 20 del Partit Socialista i fins
i tot 18 del seu mateix partit. És o no és això un bunyol de
llei?

És ofensiu que prohibeixin i limitin l’ús de l’aigua en el
sector agrari i dimonitzin l’agricultura de les nostres illes. És
ofensiu i un greu error tractar temes urbanístics a la normativa
agrària...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i per això s’han presentat tantes esmenes, perquè no es
bloquegin les construccions, declaracions...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... d’un diputat socialista. Construcció a rústic sí o construcció
a rústic no? Ho aclareixi amb els seus socis.

Sr. Conseller, retiri la seva llei agrària, perquè ni els seus
l’hi votaran a favor, retiri aquest bunyol que no ha consensuat,
aquesta llei redactada amb criteris d’urbanita que prohibeix i
fonya els drets dels nostres pagesos; retiri aquesta lle i que
condemnarà l’activitat agrària de les Illes Balears a l’extinció
i, si no, ja la derogarà el Partit Popular.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Diputada, és honest dir els seus interessos, però no
digui que defensin l’interès dels agricultors, digui que vol
defensar els interessos que vostè legítimament vol, però no
empri i deixin d’emprar el sector agrari per defensar els seus
interessos i no l’interès del sector.

Vostè em diu que l’anterior llei era consensuada, la llei del
Sr. Company va tenir el mèrit, que sempre li he reconegut, que
va ser la primera, i el sector així ho reconeix, la necessitat
d’una primera llei, però no va ser consensuada, no creïn un
mite o no es cregui les seves pròpies mentides, va ser
consensuada amb l’ASAJA del Sr. Company, sí, l’ASAJA del
Sr. Company no accepta la meva llei agrària, d’acord, però,
evidentment, el sector agrari té més representants i té més
veus a escoltar.

La llei del Sr. Company va rebre 300 esmenes, la llei del
Sr. Company va rebre dues esmenes a la totalitat, vostès
mateixos presenten 11 esmenes a la llei del Sr. Company,
articles que hem copiat exactament a la nostra llei que vostès
rectifiquen, autoesmenes.

Per tant, vostès no han generat consens, nosaltres avançam
per al sector, no emprin l’excusa de l’interès per defensar els
seus interessos. I a partir d’ara, si vol, no em facin riure, hem
dit que volem “agraritzar” la llei agrària perquè vostès feren
urbanisme, urbanisme a la carta, on ajuntaven amnisties
urbanístiques i disfressaven interessos urbanístics a través
dels agricultors. Deixin d’emprar els agricultors per defensar
els promotors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

La novena pregunta és la RGE núm. 8821/18, també la
posposam per a després, del Sr. Antoni Camps.

I.10) Pregunta RGE núm. 8823/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les sancions
relatives a moratòria del lloguer turístic.

Doncs, passam a la desena pregunta, la RGE núm. 8823/18,
relativa a les sancions relatives a moratòria del lloguer
turístic, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades,
treballadors i treballadores de la cambra, membres del govern,
molt bon dia.

Hi ha hagut una moratòria durant aquest any i pensam, des
del nostre grup parlamentari, que s’ha ofert molt de lloguer
turístic il·legal, de fet, les places turístiques que s’ofereixen
a Airbnb han augmentat en més de 10.000.

Durant aquest temps hi ha hagut un negoci clandestí i
aquesta és la realitat, i la voluntat del lobby del lloguer turístic
és legalitzar una oferta que provoca molts efectes col·laterals
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i que, en darrera instància, significa la conversió de les illes en
un hotel a gran escala.

Per això, Sra. Consellera, m’agradaria saber quantes
sancions s’han posat aquest estiu en aquest àmbit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Saura, gràcies pel seu interès a
veure com es desenvolupa el procés d’inspecció que a vostè
ja li hem explicat altres vegades, però vull aprofitar per tornar-
lo explicar.

El departament d’inspecció no només inspecciona el
lloguer turístic, el sector turístic és molt ampli i les feines
també són molt àmplies i, a més a més, també ha de saber que
darrera un procés d’instrucció hi ha una feina de camp, hi ha
una elaboració d’informes, hi ha una redacció d’actes i després
es transmet tot aquest procediment al departament de
sancions. Per tant, tot requereix el seu temps.

I és cert que fa un mes que es va aixecar la moratòria, però
duem un any llarg fent feina i fent una feina que dóna uns
resultats, i dóna uns resultats gràcies a una llei que avala poder
fer aquestes inspeccions. Recordar que hem multat les tres
grans plataformes, per un valor de gairebé 1 milió d’euros.
També hem fet campanyes de sobreocupació, si sortim de
l’àmbit del lloguer turístic, de sobreocupació, que l’any passat
varen generar sancions per valor de 600.000 euros. Només
amb aquestes dues grans dades, aquestes grans xifres, duem
inspeccions i sancions per valor d’1,5 milions d’euros.

I li donaré una altra dada, si miram el 2018 i el comparam
amb el 2014 les sancions han estat, les inspeccions han estat
de 176 inspeccions el 2018 i, en canvi, el 2014 només eren
29.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Saura, té la paraula.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Les dades les carrega el
diable i  és la interpretació de les dades la que defineix una
realitat. Vostè m’ha comentat que hi ha hagut 3 sancions, ja hi
havia hagut 3 sancions quan li  vaig fer la darrera pregunta
sobre aquest tema. I ha dit que hi ha hagut 176 inspeccions, jo
li he demanat quantes sancions s’han posat aquest estiu en què
ha estat vigent la moratòria.

Perquè del que tenim la sensació és que no s’ha perseguit
el lloguer turístic il·legal, perquè hi ha 135.000 places
turístiques oferides per Airbnb, i això significa 10.000 places
més que l’any passat.

I li he de donar una bona notícia la qual pensava que em
donaria vostè i és que l’índex de pressió humana ha baixat, per
primera vegada, en molt de temps, però ha baixat a tota
Espanya, també he de dir això.

Crec que tenim un problema evident, i avui també
coneixíem la notícia que a Menorca es produeix un efecte de
gentrificació i que hi ha 83 desnonaments cada any, i això està
lligat, precisament, a l’oferta turística, del lloguer turístic.

Per tant, crec que si no es posen mitjans, que nosaltres
farem... hem arribat a un acord amb vostès perquè hi hagi més
inspecció turística, precisament ahir, si no es posen mitjans,
però també voluntat política per perseguir aquest lloguer
turístic il·legal es continuaran produint els efectes col·laterals
que es produeixen ara.

Per tant, esperam que aquest acord al qual vàrem arribar
ahir signifiqui que es persegueixi aquest lloguer turístic
il·legal i que aturem, d’una vegada per totes, la “turistificació”
d’absolutament tot a les nostres Illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

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

Sap perfectament, Sr. Saura, que el nostre camí cap a un
turisme sostenible en tots els aspectes és ferm i per això hem
legislat, per això hem regulat i per això fem aquestes
inspeccions. No menyspreï aquestes dades, el 2014, 29, el
2018, 176, no es pot dir que no es faci feina en aquest
aspecte. I quan parlam de grans plataformes no parlem de tres,
les grans plataformes donen gran cobertura a multitud
d’oferta.

Però li puc donar una dada també positiva, si ens centram
en un espai com és el Port de Pollença, com és la zona de
Pollença, i vull parlar en positiu, per demostrar-li que la
legislació i les inspeccions que ens avalen, hem de dir que de
55 pàgines web a centrals de reserves que hem visitat o  30
establiments que es dedicaven al lloguer turístic, només s’han
aixecat dues infraccions, dos expedients d’infracció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta...

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 134 / 11 de setembre de 2018 7375

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

Per tant, la llei també funciona perquè aquell que ho fa bé
conti...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, se li ha acabat el temps, moltes
gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.11) Pregunta RGE núm. 8824/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Orti z, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l a fiança
dels arrendadors de l’IBAVI.

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 8824/18, relativa
a la fiança dels arrendadors de l’IBAVI, que formula la Sra.
Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Bon dia diputats, diputades, consellers
i conselleres, públic en general.

Bé, ja s’ha publicat al BOIB la convocatòria d’ajudes al
lloguer de l’habitatge per a l’any 2018. El Govern preveu
destinar 6,5 milions per a enguany al programa i sabem que un
dels requisits per accedir a l’ajuda és que el propietari dipositi
a l’Institut Balear de l’Habitatge, a l’IBAVI, la fiança. Bé,
encara que sempre ha estat una obligació  per part del
propietari dipositar una mensualitat de lloguer, aquest
compliment no es fa efectiu i d’aquesta manera els inquilins
no poden accedir a les ajudes de lloguer a l’habitatge que el
Govern balear ha ofert, tot i que s’ha de dir que la nova llei
d’habitatge en els seus articles 86 i 87 sanciona
l’incompliment del dipòsit de fiança a l’IBAVI i que la
disposició addicional setzena diu que el que regula la Llei
d’habitatge només és aplicable als contractes celebrats amb
posterioritat de la llei i a les renovacions celebrades amb
anterioritat. 

Curiosament va ser tema de debat a la ponència de la llei
l’obligació  de donar una còpia a l’inquilí, obligació que
finalment no es va contemplar i ara els inquilins es troben amb
la sorpresa que quan arriben a l’IBAVI a demanar l’ajuda aquest
dipòsit no ha estat efectiu.

És per això que demanem, quines mesures prendrà el
Govern per fer complir la Llei d’habitatge per tal que els
arrendadors dipositin a l’IBAVI les fiances de les seves
propietats llogades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Maicas, vostè mateixa
ho explicava, l’obligació del dipòsit de les fiances, queda
perfectament reflectida en llei tot allò que fa referència a un
règim sancionador que estableix com a greu el fet que no sigui
així. Crec que hem de dir que la fiança és sobretot una garantia
per a l’inquilí que fa que hi hagi dipositada no en mans del
propietari sinó en un lloc, en aquest cas a l’administració,
perquè si el comportament durant aquells anys d’utilització del
lloguer és correcte aquesta fiança es pugui retornar. Per tant,
això és una garantia per part de l’inquilí. 

Que no hi ha a les Illes Balears una cultura en aquest
aspecte?, això és cert, però això ho hem de canviar. Per tant,
si un inquilí és conscient que ha pagat la fiança al propietari i
el propietari no l’ha dipositada davant de l’administració
pública evidentment té tota la llei que l’empara, faltaria més,
faltaria més. Per això mateix ho hem recollit a la llei, per això
mateix és una passa cap endavant, com fan moltes altres
comunitats i des d’aquesta perspectiva evidentment nosaltres
allò que sí feim és exigir, al moment que hi ha una ajuda de
lloguer públic, el fet que es compleixi tota la normativa, sinó
no ho estaríem fent bé. 

Per tant, es demana aquest dipòsit de la fiança. L’inquilí el
que ha de fer és exigir, en aquest cas, al propietari que faci
aquest dipòsit, que és el que pertoca; si no és així hi ha un
règim sancionador que recau sobre el propietari.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Efectivament, Sr. Pons, és aquí on
radica el problema, i és que pens que no són els inquilins que
han d’exigir al propietari que dipositi la fiança; en tot cas,
haurien de comunicar a l’IBAVI que aquesta fiança si no s’ha
complert ha de ser l’IBAVI que gestioni perquè compleixi la
norma en tot cas, o l’obligació, per part del propietari. Però és
que ens arriben comentaris que quan arriben a l’IBAVI els
mateixos funcionaris de l’IBAVI els diuen que no poden
tramitar aquesta ajuda perquè no han fet aquesta... val, no han
fet aquest dipòsit. No penseu que hauria de ser l’IBAVI que
digui, “molt bé, gestionarem perquè aquest propietari faci,
compleixi amb l’obligació de dipositar aquesta fiança i que no
sigui l’inquilí que hagi de lluitar pels seus drets”, un drets que
ja de per si l’IBAVI els hauria de garantir.

Això és tot.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Tenim tot un cos
d’inspecció i un règim sancionador, si hi ha un incompliment
evidentment davant d’una denuncia d’un ciutadà hi haurà
l’actuació de l’administració, faltaria més, en aquest aspecte. 

Vull dir-li que en qualsevol cas que al llarg d’aquests anys
s’ha avançat en tot allò que fa referència a la part de dipòsit de
fiances. En aquest any 2017 hi va haver 5.123 fiances
dipositades, que representa un 50% més que el 2015, amb una
quantitat de 7,5 milions d’euros dipositats només l’any 2017;
les previsions d’aquest any 2018 és que estam per sobre
d’aquestes xifres. Per tant, entram dins d’una dinàmica
correcta que és el compliment de la legalitat, faltaria més, de
l’exigència i de la defensa per sobre de tot també de l’inquilí
en el moment en què s’exigeix aquesta fiança.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Passam a la dotzena pregunta, la 8811/18, relativa als
vessaments fecals, que formula la diputada Sra. Olga Ballester
i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai, no. No, no, disculpau, passam a les que hem posposat. 

I.3) Pregunta RGE núm. 8810/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parl amentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la promoció de l'habitatge públic.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 8810/18, relativa
a la promoció de l’habitatge públic, que formula el diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Un dels
objectius expressats verbalment per aquest govern és
l’increment del parc públic d’habitatges per a lloguer social.
El Grup Parlamentari El Pi ha reiterat en diverses ocasions
que està d’acord amb aquest objectiu, el que passa és que una
cosa és verbalitzar un objectiu i una altra cosa és posar fil a
l’agulla i aconseguir aquest objectiu. 

És evident, i de tots conegut, que el Ministeri de Defensa
és titular, o era titular o és titular de molts de terrenys situats
a ciutats i pobles de Mallorca i de les Illes Balears que

podrien acollir, que serien aptes per fer-hi promocions
d’habitatge públic i, per tant, avançar cap a aquest objectiu que
ens hem marcat. 

En el cas de Palma, segurament per capitalitat i per volum
la ciutat amb més problemes d’accés a l’habitatge, tenim el cas
de Son Busquets i Son Simonet que eren terrenys militars i
que en teoria han d’acollir més de mil habitatges de promoció
pública. Voldríem saber com està aquesta situació, però és que
en el mateix cas de Palma hi ha altres terrenys que podrien ser
aprofitables, com Son Rullan, el quarter d’enginyers a les
avingudes, Son Tous, etc., que serien aprofitables per donar
resposta a aquesta necessitat social que hi ha en relació amb
l’habitatge.

Per tant, la nostra pregunta és que atès que han arribat els
seus al Govern de l’Estat i que ja no és culpa de Rajoy,
voldríem saber quines gestions ha fet el Govern davant els
nous responsables del  Ministeri de Defensa per aconseguir la
cessió d’aquests terrenys, que no siguin subhastats, i que
siguin aprofitables per a l’interès general, que és aconseguir
habitatges i fer possible l’accés a l’habitatge. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 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. Sr. Melià, vàrem fer
gestions amb l’anterior govern d’Espanya i hem fet gestions
amb l’actual govern d’Espanya amb una diferència, que
l’anterior govern només cercava fer caixa i com més grossa la
pogués fer, millor. En canvi, amb l’actual govern ja hem obert
un camí de feina que donarà bons resultats. De fet, Sr. Melià,
no parlam només d’haver fet gestions amb el Ministeri de
Defensa sinó també amb el Ministeri de Foment; de fet, fa ara
dues setmanes la presidenta Armengol es reunia amb el
ministre Ábalos i li feia aquesta mateixa proposta, el que
suposaria la cessió o el fet de poder fer de Son Busquets un
espai de recuperació de ciutat i que a la vegada servís per
construir més de 800 habitatges.

La resposta va ser positiva, tant és així, tant és així que dia
26 hi ha una reunió amb el SEPES que com a empresa pública
estaria en condicions de negociar amb el Ministeri de Defensa
l’adquisició de tots aquests terrenys per tal de poder fer aquí
construcció d’habitatge públic. 

És un camí complicat, i és cert, però en cent dies hem
aconseguit moltíssim més que en tres anys, tenim el camí de
feina, sabem com ho podem resoldre i ara, això sí, sap vostè
que això és complex, però sabem exactament quines són les
tecles que hem de tocar i quina és la receptivitat del Govern
d’Espanya.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. Conseller, m’ha parlat d’un únic solar, Son Busquets,
que evidentment té... és molt important perquè pot acollir un
gran volum d’habitatges, però és que fa deu anys que parlam
d’aquest tema amb diferents governs, fins i tot amb governs de
Zapatero. Per tant, en cent dies vostès han avançat molt,
segons em diu, però jo no veig cap avanç pràctic. Al final,
promeses i compromisos zero, bones intencions moltíssimes,
però no només parlam de Son Busquets, com li he dit hi ha
molts de solars de diferents ministeris , jo m’he referit al
Ministeri de Defensa especialment on es podrien fer aquestes
gestions i voldríem que concretàs més enllà del cas de Son
Busquets perquè crec que aquest tema és fonamental per
avançar cap a l’objectiu d’incrementar el parc públic
d’habitatges.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Fins aquests deu darrers
anys, en aquests vuit darrers anys de govern del Partit Popular,
l’opció del SEPES era una opció de porta tancada, i en aquests
moments és una opció de porta oberta; per tant sí que han
canviat coses. És cert, en cent dies no hem tengut temps de
tancar un conveni signat, però sí que hi ha un camí de feina, i
açò és una diferència molt important que fins ara no hi havia
estat; no només aquí, perquè a Vila tenim una pastilla de més
de 500 habitatges que no ha estat possible poder impulsar, i
hauríem de demanar també de qui era la responsabilitat durant
aquests darrers vuit anys de poder impulsar tota aquesta part
d’habitatge públic, i ara sí que hi ha aquesta predisposició, per
davant tenim un camí. No donam resultats materials, eh?, d’un
dia per un altre, però sí que ja hem fet aquestes primeres
gestions, sí que hi ha hagut aquestes primeres reunions, sí que
hi ha ja un camí de feina que, insistesc, serà complicat, perquè
ho serà, però que sabem com ho hem de fer per poder-ho
aconseguir.

Per tant ara, fil a l’agulla. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 8818/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Santi ago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les xifres de l'atur a les
Illes Balears.

Doncs passam a la sisena pregunta, la RGE núm. 8818/18,
relativa a les xifres de l’atur a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, la setmana passada va presentar les xifres d’atur
del passat mes d’agost; ho va fer d’una manera com sempre sol
fer, crec que extremadament positiva. És cert que no són del
tot negatives, però també és cert que el mes d’agost hi va haver
un increment de l’atur, com ja n’hi va haver també el mes de
juliol, accentuat encara més, fins i tot, a l’illa d’Eivissa, que no
creixia en el mes d’agost des de l’any 2012, i a més hem
passat de ser Balears una comunitat autònoma capdavantera en
la reducció de les xifres d’atur a estar per davall de la mitjana
estatal a nivells interanuals.

A partir d’aquí la seva política durant aquest mandat ha
estat la del no a tot, la de legislar a la contra, la de no facilitar
a l’empresariat de les Illes Balears poder generar llocs de
feina, i a partir d’aquí i tenint en compte quin ha estat el seu
discurs durant aquests tres anys que duim de mandat, d’aquesta
legislatura, com pensa reduir..., com pensa el seu govern
reduir les xifres d’atur estructural que avui tenen les Illes
Balears? Li record el Diari de Sessions, per si l’ajuda: “El
principal problema a que nos enfrentamos es a su reforma
laboral, que es la mayor máquina de destrucción de empleo
que jamás se ha creado”.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Tadeo. Como otras
veces ha mezclado los datos de afiliación, de paro, interanual,
intermensual..., y yo creo que hay que..., los datos, cuando son
buenos son buenos, cuando son mejorables son mejorables, y
hay que explicarlos así.

La afiliación en el mes de agosto ha sido histórica, es el
mes donde más empleo se ha creado en la serie histórica con
16.000 empleos más que en 2017; es un buen dato. El paro se
ha reducido respecto a 2017 1.724 personas; es otro buen
dato. Y desde comienzo de siglo en el mes de agosto siempre
aumenta el paro respecto al mes de julio, y en el mes de
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septiembre respecto al mes de agosto. Por tanto lo que hay
que verlo es en términos interanuales, que es donde se ve que
generamos más empleo, disminuye el paro y lo seguirá
haciendo en los próximos meses, todo ello a pesar de los siete
“memes” del apocalipsis que ustedes hacen, muy poco
rigurosos, muy poco serios y no propios de un diputado como
usted.

Yo entiendo que usted ha tenido que hacer la pregunta
como la ha hecho, pero agradecería desde luego más
rigurosidad, más seriedad, y por ejemplo que uno explique qué
quieren decir cuando disminuyen las contrataciones en sus
“memes”, que explique qué quiere decir cuando se reducen las
contrataciones, el número de contratos respecto a otros
meses, porque lo he visto hacer en la isla de Ibiza, lo he visto
hacer en los últimos “memes”, y yo creo que debería explicar
a la ciudadanía qué significa que se reduzcan las
contrataciones.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Algo debe haber cambiado,
Sr. Conseller. La primera vez que le pregunto por cifras de
paro por un tema laboral y no me habla de la reforma laboral,
la primera vez. Ya, ya sé que a la segunda intervención lo tiene
preparado, ya lo sé.

(Alguns aplaudiments)

Pero a partir de aquí también le diré que el que no
responde o responde con un cliché hecho és usted, porque yo,
de afiliación, no me diga que he mezclado ningún dato; ni le he
hablado en la primera intervención de afiliación, y tampoco lo
voy a hacer ahora. Me interesa más, porque no tiene ningún
desperdicio, y ya aprovechando que va a hablar de la reforma
laboral, comentarle esto, a ver si le suena a ver quién dijo
esto: “Pidan con nosotros que se derogue la reforma laboral,
porque el Partido Popular siempre llega tarde. Lo venimos
denunciando como Govern, y consta en el Diario de Sesiones,
por múltiples veces, que he dicho lo de derogar la reforma
laboral”. ¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Qué medidas piensa
tomar ahora para reducir las cifras de paro estructural que
tenemos en Baleares?

Actúan... su acción de gobierno es de parálisis, de no a
todo, de legislar a la contra, de no favorecer a los sectores
empresariales en temas legislativos, y además ha dejado de
hablar de la reforma laboral. Usted se ha pasado tres años
diciendo que el principal problema que tenía el mercado
laboral era la precariedad laboral, y era culpa de una reforma
laboral que ahora da por buena, y ya no insta al Gobierno
central a que la retire.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Esto... su ego ha pasado por encima de su coherencia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gracias. Usted dice que el Gobierno retire la reforma
laboral; creo que sabe que es una ley y por tanto es el
Congreso el que tiene en todo caso que votar su derogación...

(Remor de veus)

... su derogación; hay un acuerdo claro con Podemos y se ha
establecido una hoja de ruta para hacerlo. Ahora que la Sra.
Prohens manda mucho en Madrid y hace los argumentarios,
como está haciendo, si votan ustedes a favor de derogar la
reforma laboral ya estará y estará bien y por tanto será uno de
los caminos que podamos hacer.

(Continua la remor de veus)

En todo caso...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

En todo caso, lo que usted preguntaba: tenemos 71.000
empleos más que en 2015, 71.000 empleos más que en 2015,
y el paro se ha reducido en 16.000 personas desde 2015, y son
buenos datos, Sr. Tadeo. Y en materia de calidad del empleo,
de reforma laboral, y por esto tenemos que reformar y derogar
la reforma laboral en los aspectos desde luego más nocivos,
en contratación, negociación colectiva, que es lo que se está
comenzando a hacer por parte del Gobierno de España, por si
no lo ha escuchado, con las organizaciones sindicales y
empresariales, por si no lo ha escuchado, desde el acuerdo
con ellas, le puedo decir que aquí el paro de larga duración que
usted denomina estructural se ha reducido un 14%, porque se
ha duplicado la inversión en políticas activas de empleo por
este gobierno y se ha triplicado lo que dedicamos a cada
parado. 
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¿Es un mal dato  para ustedes esa reducción?, ¿lo es?
¿Explican que eso es un buen dato y que se están haciendo las
cosas bien? No lo hacen. Y si los salarios en esta comunidad
autónoma suben un 4% frente a la media del 1% español es
porque aquí la expectativa de generar empleo y riqueza es
buena, y porque los empresarios y los trabajadores se ponen
de acuerdo, y un gobierno no juega a la contra de eso...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... sino a favor con las políticas que estamos haciendo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

Tenemos más empleo, mejor empleo...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... y suben los salarios, señor...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 8819/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margal i da Isabel Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
situació del transport regular per carretera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 8819/18,
relativa a la situació del transport regular per carretera, que
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, d’aquí
a tres mesos i mig tot el transport regular de Mallorca quedarà
extingit, quedarà sense títol habilitant per continuar
funcionant, un procés que fa anys que distints governs hem
vengut preparant per tal de donar una passa de modernitat i
millora substancial del transport regular per carretera, encara
que el disseny que hagués fet el Partit Popular hagués estat un

altre més ambiciós. Per tant, Sr. Conseller, si hi havia un tema
cabdal en mobilitat aquesta legislatura era aquest, i més en un
moment que coincideix amb greus problemes de mobilitat. 

Els seus continus plans marcaven el mes de desembre per
a la licitació com a màxim, durant el procés que s’ha donat, i
vostè no compleix ni el que vostè aprovava un mes abans i la
licitació no va sortir fins al mes de juny. Així jo en el plenari
de dia 31 de maig el vaig advertir que no estarien en
funcionament dia 1 de gener, que era impossible, i vostè em
va garantir que el setembre estarien adjudicades i que dia 1 de
gener estarien en funcionament. Però avui, dia 12 de
setembre, les ofertes estan sense obrir, el procés paralitzat
per un recurs en contractació posat per una associació
nacional. En el millor dels casos el que està clar és que dia 1
de gener de 2019 no estaran en funcionament els nous serveis.

En quina situació ens trobam, Sr. Conseller? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. 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. Com molt bé vostè dia, dia
1 de juny publicàvem els plecs de licitació per a les noves
concessions, que finalitzaven dia 1 d’agost, i per tant dos
mesos perquè les empreses poguessin presentar ofertes. Hi
havia un conjunt de tres lots; es van presentar 25 ofertes per
als tres lots, de les quals en 15 d’elles participen empreses
radicades a Mallorca -estam parlant d’un 60%. Per tant,
elevada concurrència que ens fa pensa que aquí devora
trobaren ofertes millorables quant a la part econòmica i també
de qualitat que hem de posar en valor.

És cert que aquí ANETRA, l’associació empresarial de
transport d’autocar, presenta el recurs, que el que demana és
que una sola empresa pugui guanyar els tres lots i per tant es
pugui quedar amb tot, fet que evidentment nosaltres no
compartim, i voldríem conèixer quina és la seva opinió. El
mes d’agost ha estat inhàbil; cada divendres en aquest cas el
Tribunal Administratiu Central de recursos contractuals ha de
resoldre, esperam que ho faci, si no és aquest divendres que
ve, en el proper, esperam que sigui de manera ràpida, i en el
moment en què el Tribunal Administratiu Central hagi resolt,
després es procedirà a l’obertura de les pliques i a la resolució
del concurs. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no m’ha contestat
què passarà dia 1 de gener que no estaran en funcionament i
que aquesta és la situació en què ens trobam. Nosaltres sabem
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que allò seu no són les inversions materials, les immaterials
sí, però aquestes de les noves concessions li tocava fer-les,
aquesta inversió immaterial li  tocava fer-la, era l’únic que
s’havia de fer, era un tema cabdal i haurà estat no, no tendrem
en funcionament aquesta passa de modernitat al transport, i no
la tendrem perquè dia 1 de gener de 2019 tendrem un
transport regular en precari, amb empreses que, a més, no
tenen cap constància del que han de fer, amb autobusos vells
que es calen foc i amb uns costos a risc i ventura que les
empreses posaran el seu preu, unes empreses que a més
estaran desmotivades. I tendrem això per la seva deixadesa, per
la seva manca de voluntat política, perquè aquest govern no
creu en el transport públic.

En els  darrers vint anys vostès han tengut, han governat
dotze anys, i  han tengut dotze anys per posar en marxa el
model de transport públic que sempre ens anuncien, idò quan
la llei els obliga a posar un canvi de model ni tan sols ho fan,
ni tan sols per obligació legal. Sr. Conseller, aquest haurà estat
el Govern del transport privat i del transport públic en precari.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. No farem res que no
pertoqui, Sra. Cabrer, i molt manco amb una licitació de 478
milions d’euros. No es tracta de córrer, es tracta sobretot de
fer-ho bé; no aprovarem plecs amb frissors que acabin
suposant no disposar de recursos econòmics suficients, ni
adjudicarem concursos a la correguda amb milionaris peatges
a l’ombra com va ser el cas d’Eivissa ni donarem per
finalitzades obres que no hi estan i que s’acaben inundant com
el metro de Palma. Farem una passa rere l’altra, esperarem que
resolgui el tribunal, quan hagi resolt adjudicarem; aquest és el
calendari que hi ha. Sra. Cabrer, anam, per tant, treballant una
passa administrativa rere l’altra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 8821/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al nou REB.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 8821/18, relativa
al nou REB, que formula el diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyors i  senyores
diputats. Em va fer gràcia escoltar l’altre dia, després de les
jornades parlamentàries del PSIB, que iniciava el PSIB el
darrer tram de legislatura amb els deures fets -deien- i ho
deien mentre tones d’aigües fecals caien a les nostres platges
per una mala gestió precisament en depuradores; o ho deien el
mateix dia en què les notícies informaven que 3.000 alumnes
anirien o començarien el curs a 113 barracons, més barracons
que mai; i deien que tenien els deures fets quan aquest govern
ha estat incapaç de millorar la inversió de l’Estat a la nostra
comunitat, havien de recuperar 1.000 milions d’euros en
inversions estatutàries, doblers que no venien i que semblava
que era imminent que venguessin, també havien de recuperar
240 milions del conveni de carreteres, havien de dur 1.000
milions del Pla Juncker, etc. En fi, realment els deures fets,
des del nostre punt de vista, són un autèntic fracàs.

I a això li hem d’afegir que no tendrem nou model de
finançament perquè Pedro Sánchez ja ha dit que no hi ha temps
per fer-lo, i arribam tard també en qüestió del REB. Ahir
s’aprovava el REB de Canàries, arribam tard, Sra. Cladera. És
a dir, què passà amb el REB aquí a Balears? Canàries se’ns ha
avançat.

En fi, sabem que va fer molta feina i es va avançar molt
amb la proposta del REB durant els anys del Sr. Rajoy i la
sensació que tenim és que el nou govern de Pedro Sánchez ho
té tot aturat. És per això que volem demanar si creu el Govern
que podrem tenir un nou REB en vigor per a dia 1 de gener de
2019, tal com s’havia previst inicialment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Camps, el
Govern treballa intensament per tenir un règim especial per a
les Illes Balears el més aviat possible, és un objectiu de
legislatura i evidentment aquest objectiu o la fita és el 2019. 

Com he dit, des del primer dia treballam intensament en
aquest objectiu i  es tracta de fer-ho, tenir-ho el més aviat
possible, però l’important és tenir un bon acord, no qualsevol
acord ni un mini REB, com vostès ens varen plantejar la
passada legislatura o varen arribar a aquest mini acord. Dins
aquest marc els ciutadans ja gaudeixen del 75% de descompte
en vols entre illes i amb la península que és... i de transport
marítim. 

Jo li he de dir que amb cent dies del Govern Sánchez ja
s’han produït tres reunions per avançar en aquest tema, el
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president Sánchez es va comprometre davant la presidenta que
hi hauria el més aviat possible un nou règim especial, el mes
d’agost hi ha hagut una reunió amb la ministra Montero i demà
mateix jo tenc una reunió amb la secretària d’Estat, la Sra. Inés
Maria Bardón, per seguir avançant en aquest tema. Jo li dic, el
Govern no afluixa, fa feina i el compromís polític del Govern
d’Espanya hi és. Què fa el PP en aquest cas?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Cladera, què fa
el PP? Vàrem aprovar un 75% de descompte en els vols amb
la península, Sra. Cladera, amb el vot seu en contra
precisament. En qualsevol cas, jo entenc que vostè té avui una
posició delicada, avui la presidenta segurament no li deixa dir
i tal vegada espera la setmana que ve en el debat de l’Estat de
l’autonomia a dir-ho i esperem, i nosaltres el Partit Popular
estarà molt content i ho aplaudirà, si dimarts que ve la Sra.
Armengol anuncia que per fi tenim un nou règim especial.
Esperam, esperam que així sigui perquè si no és així molt ens
temem que acabarem la legislatura sense un nou REB i seria
lamentable haver perdut un règim fiscal aprovat a l’anterior
legislatura, a finals de l’anterior legislatura, amb 190 milions
d’euros anuals que anaven a les empreses de Balears i que
quedéssim aquesta legislatura sense res de res. Esperam, per
tant dimarts que ve, esperam que sigui així i que la notícia
sigui que tenim un nou règim especial i si no realment ho
lamentarem i, evidentment, ho criticarem.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Camps, la legislatura encara no ha acabat, tenim mesos
de feina, no passi pena, però en set anys del Sr. Rajoy no hem
vist res de règim especial i no els he vist tan exigents com ara.
Només duim cent dies del Govern del Sr. Sánchez i ja s’han fet
passes. Però, què fa el PP? Des que ha canviat el Govern
d’Espanya i ja no governa el Partit Popular posa pals a les
rodes. Quina és la postura ara del Partit Popular? Perquè des
que el Sr. Company no es pot fer fotos amb el Sr. Montoro
s’han despenjat de la proposta de règim especial. És una
qüestió d’estat i hauríem de ser responsables, lleials i hauríem
de fer feina al costat del Govern en comptes de posar pals a
les rodes i fer declaracions totalment inoportunes amb aquest
tema. 

Per tant, jo deman responsabilitat amb aquest tema, deixin
fer feina al Govern, estiguin tranquils, el Govern fa feina com
ha fet feina des del primer moment de forma seriosa,
responsable en una qüestió com aquesta que és una qüestió
d’Estat. Per tant, posin-se tranquils , deixin fer feina que la
legislatura encara no ha acabat i els objectius es compliran.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 8811/18 , presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa als vessaments fecals.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 8811/18, relativa
als vessaments fecals, que formula la diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Presidenta, imagino que usted es
conocedora de que en estas islas estamos de mierda hasta el
cuello y perdóneme la expresión, perdóneme la expresión,
pero es que refleja literalmente la realidad que vivimos en
Baleares. 

Mire, una temporada turística con continuos vertidos
fecales en puertos deportivos, playas, torrentes, calles,
parques naturales y campos de cultivo, presidenta; payeses que
han perdido toda su cosecha y además se les han contaminado
las tierras; calles con un hedor insoportable que ha provocado
pérdidas irrecuperables en comerciantes y restaurantes, playas
convertidas en sopas orgánicas de heces y bacterias una y otra
vez ante la desesperación ciudadana, y turistas que se sienten
absolutamente estafados y a los que encima, para más
bochorno, usted les duplica la ecotasa. 

Mire, presidenta, es muy preocupante que usted no sea
consciente del daño y el desprestigio que está sufriendo la
imagen de Baleares por su incompetencia en saneamiento y
además están incurriendo en gravísimos delitos
medioambientales, entre ellos la continua destrucción de
grandes superficies de posidonia cada día, contínuamente,
durante todo el año. 

Llama la atención su silencio, presidenta, durante estos
tres meses. Por eso hoy le pedimos que explique a los
ciudadanos cómo valora esta situación que se ha producido
todo este verano debida a los vertidos fecales. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern, la Sra. Francina Armengol.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ballester, per la seva
pregunta, tot i que la veig amb un to totalment apocalíptic, que
no compartesc. Aquesta comunitat autònoma té reptes de
futur? Sí. Té alguns problemes? Sí, però té una societat capaç
d’afrontar els problemes i els resol bé, i té un govern que
s’esforça dia a dia per resoldre aquests problemes i per
planificar inversions no només de present sinó també de futur,
Sra. Ballester. I hauria de saber vostè que tot el que fa
referència al cicle d’aigua, tot e l que fa referència a les
infraestructures hidràuliques o es planifiquen i es mantenen i
es fan projectes o és molt difícil arreglar les qüestions en
quatre anys, quan venim de quatre anys anteriors on ni en
manteniment ni en obra nova no s’havia fet res per part de qui
ens governava a aquesta comunitat autònoma, Sra. Ballester, i
aquesta és la realitat.

I a aquest govern des del primer moment de legislatura no
només l 'ha preocupat, sinó que l'ha ocupat tot el que fa
referència al cicle d’aigua, tant en abastament com en
depuració i sanejament, Sra. Ballester, i les xifres canten, tant
de projectes fets com d’obra executada, com de planificació
d’obres que han de venir en els anys venidors perquè
evidentment els problemes que tenim en aquesta comunitat
autònoma hi són i per tant s’han d’anar resolent dia a dia i any
a any, tant -repetesc- en abastament, que recordarà vostè que
vàrem trobar una comunitat autònoma en què a Eivissa hi havia
sequera però s’havia amagat, on ja no es feien els indicadors
per veure quines condicions teníem de l’aigua; vàrem trobar
una comunitat autònoma on les dessaladores duen anys
tancades per manca de gestió de que governava; vàrem trobar
una comunitat autònoma en què a Mallorca les connexions no
estaven fetes, l’aigua no arribava d’un lloc a l’altre... I en
depuració i sanejament exactament el mateix.

Què ha fet aquest govern des del principi? Invertir i  fer
infraestructura, no només en cànon de sanejament, que ara que
sí que s’inverteix i s’executa, sinó també amb pressupost propi
d’ABAQUA i també amb l’impost de turisme sostenible, que
s’ha utilitzat moltíssima part d’ell per poder fer les inversions
hidràuliques. I li ho repetesc, Sra. Ballester, queden coses per
fer, sí, però hi ha un govern que s’ha posat al front per resoldre
un problema històric en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, Sra. Ballester, té la
paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidenta, no se equivoque. Ustedes no vienen de cuatro
años, ustedes llevan doce años gobernando estas islas, y le
diré la política de saneamiento que han hecho ustedes: parches

y chapuzas, presidenta; Pepe Gotera y Otilio SA, asociados
con el Partido Popular durante treinta años. Y mire, quien
contamina, paga. ¿Ha pagado usted, presidenta, o algún
responsable de su gobierno? ¿O esa máxima la repite el pacte
pero solamente es aplicable a los ciudadanos? Sinceramente,
presidenta, la hipocresía del discurso ecologista del PSIB y
MÉS no tiene parangón.

Y miren, Ciudadanos, hablando de planes de
infraestructuras, en Ciudadanos llevamos desde 2015
pidiéndole al conseller un plan de infraestructuras de
saneamiento de legislatura, y nos ha dicho que no. Y le
venimos pidiendo desde 2015 la transparencia del canon de
saneamiento, dónde se invierten los 85 millones que se
recaudan cada año de los ciudadanos, y nos han dicho que no.

Mire, presidenta, ustedes han perdido toda credibilidad, y
sólo les voy a pedir algo muy facilito: apoye la iniciativa
parlamentaria que ha registrado Ciudadanos para dar
transparencia al canon de saneamiento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. 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, Sra. Ballester, vostè dirà
el que vulgui, però la realitat la contradiu absolutament. És o
no una realitat que ara hi ha depuradores noves que no hi havia
la passada legislatura? És o no una realitat que hi ha una
planificació sobre les connexions d’aigua? És o no una realitat
que de les 80 depuradores que gestiona ABAQUA aquests
estiu hem tengut dos casos de vessaments?, de 80
depuradores, dos casos?; és o no una realitat, Sra. Ballester?
Per tant la feina es fa.

Li repetesc, queda molt per fer, sí, però hi ha un govern
que ha agafat els problemes i ha posat solucions damunt la
taula. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 8809/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del G rup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a i nfants a barracons durant el
present curs escolar.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la tretzena pregunta, la RGE núm.
8809/18, relativa als  vessaments de les depuradores, 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.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, no coincidesc amb vostè que aquest sigui un
problema històric. Històricament aqueixa comunitat era treta
per l’exemple en depuració de tot l’Estat espanyol, no fa més
de dotze anys; si hi ha qualcú que no té memòria... n’hi podem
donar, d’acord? Primera qüestió.

La meva decepció avui és que he de llegir: “El Govern ata
el apoyo de Podemos a sus últimas cuentas de legislatura”,
i posen prioritat en 20 milions en renda social, 5 milions en
escoletes “y más inspectores turísticos”, però no veig que
després del desastre que hi ha hagut de vessaments, que estic
d’acord amb vostè que dues són del Govern i les altres són
d’ajuntaments, però és a Balears, això, no ha passat a Múrcia,
a la Manga del Mar Menor, no, ha passat a la mar balear, no
veig que els de Podemos hagin intentat treure de la consellera
que hi hagi una prioritat en inversió en aigua depurada.

(Remor de veus)

No, no, jo crec que la seva exigència va baixant de la
mateixa manera...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... que baixen les seves possibilitats de vot de cara al futur.
Això és així i ho sap tothom.

Dit això, Sra. Presidenta, esper que vostè hagi pogut triar
bé la platja on anar a nedar aqueix estiu, perquè hi ha molta
gent que no l’ha poguda triar, aqueixa platja per anar a nedar o,
si l’ha triada, no ha pogut nedar. I si agafam Ciutat, que vostès
governen a Ciutat, perquè governen vostès a Ciutat, fins i tot
Podemos governa a Ciutat, eh?, no han pogut anar a nedar ni a
Ciutat Jardí, ni a Can Pere Antoni. 

Davant aquesta situació ens preocupen els vessaments que
hi ha hagut a Can Picafort, a Can Pere Antoni; que hi ha hagut
també a altres llocs com el Parc Natural de Ses Salines a
Eivissa i Formentera..., aquestes coses ens preocupen. Davant
això, vostè creu que som sostenibles mediambientalment, en
una situació com aquesta i amb una imatge que necessitam de
cara al turisme que ens ve? Som sostenibles, amb vessaments
com aquests? És la nostra preocupació, i sense fer més embull
ni demagògia, és a dir, hi ha el problema aquest, eh?, aquest
problema ha sortit a Alemanya i ha sortit a Anglaterra. Quina
és l’acció contundent i d’emergència que vostès faran?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per insistir sobre
un tema que, repetesc, no només preocupa sinó que ocupa el
Govern des del principi de legislatura. Faré una reflexió
prèvia, perquè vostè diu que no és un problema històric; supòs
que vol anar a dir “bé, jo vaig ser conseller de Medi Ambient
i vaig fer coses”, no? Bé, és igual, és igual, cada un que es
pengi les medalles que vol i és igual, Sr. Font. Li faré una
reflexió prèvia.

Convendrà amb mi que les competències en sanejament i
depuració són compartides en aquesta comunitat autònoma,
entre ajuntaments, el Govern a través d’ABAQUA, i també el
Ministeri de Medi Ambient, i vostè va fer un bon conveni on
el Ministeri de Medi Ambient en aquell moment es va
comprometre a invertir a les Illes Balears, cosa que no ha
succeït més amb un govern del Partit Popular a Espanya.

Anem per fases. Vostè convendrà amb mi que hi ha molts
d’ajuntaments, a unes illes que són turístiques i que volem ser
sostenibles, que encara que tenen separades les pluvials de les
fecals, i això afecta a la depuració i al sanejament, Sr. Font, hi
afecta moltíssim, i quan plou molt a l’estiu s’ajunta tot i la
depuradora, encara que estigui en bones condicions, no pot
assumir tota la càrrega que li ve, i aquesta és una realitat
compartida de totes les institucions; per això ens hem pres
seriosament el tema del cicle de l’aigua, i per això des de la
Conselleria de Medi Ambient i el conseller Vicenç Vidal s’ha
reunit amb els batles i amb els ajuntament, i per això s’ha
intentat fer política comuna entre totes les institucions, i per
això és un tema que s’ha d’arreglar però que necessita temps,
sense cap mena de dubte, i per això per primera vegada des de
l’any 2009 el cànon de sanejament d’aigua del Govern de les
Illes Balears, o que recapta el Govern de les Illes Balears,
donarà 30 milions d’euros a Palma, a EMAYA, perquè pugui
fer la inversió que necessitam i així estalviar-se el 70% de
problemes que hem tengut aquest estiu amb els abocaments a
la platja de Sant Antoni, aquesta és la realitat. 

Però veníem d’una legislatura on els que governaven ni
mantenien, ni feien previsió d’obra nova, ni feien cap ni un
dels projectes. Això és la realitat, Sr. Font, i la realitat és dura,
i aquestes illes si volem ser exemple de sostenibilitat tothom,
totes les forces polítiques, governin on governin, s’han de
prendre seriosament els temes bàsics, i l’aigua és un tema
bàsic. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president. Molt poc temps, presidenta. Parlava del
temps de la Sra. Rosselló i del Sr. Antich, que varen fer molt
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bona feina que varen planificar, és a dir, hi ha un moment en
què es fot, que comença a no mantenir-se.

Miri, Sra. Presidenta, allò de les pluvials ho tenc claríssim,
he estat batle d’un poble, que el meu objectiu va ser separar
les pluvials!, perquè embossaven aquella depuradora,
punyetera depuradora. És a dir, el problema que hi ha és que jo
vull veure que el Govern fa un pla en tema pluvials, en tema
fecals, en tema reutilització d’aigua, sigui per regar la marjal,
sigui per regar camps de golf, sigui per regar el que sigui i
estigui en condicions, i el problema és que nosaltres des d’El
Pi no veim que hi hagi aquest pla. Pot estar fent molta feina el
Sr. Vidal, però poden venir aquí a presentar-lo?, el poden
periodificar?, poden dir quan serà aquesta obra, aquesta altra,
aquesta altra, i quan s’inauguraran? És el que li deman, i està
acabant la legislatura.

Moltes gràcies, presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Sí, està planificat
i s’està fent per part d’ABAQUA i per part de tots els
ajuntaments, i a més és públic i notori, i a més està tot penjat.
A veure, Sr. Font, pel que fa sanejament i depuració el Govern
ha incrementat un 56% les inversions en manteniment i obra
nova. Hem fet un conveni de sis anys del conveni del
manteniment de les depuradores per valor de 72,3 milions
d’euros. S’ha invertit en tota una sèrie de depuradores que ja
són noves i que ja estan en bones condicions. Hi ha totes unes
obres previstes que s’estan fent en aquests moments, i hem
planificat projectes per al futur.

Clar que queda molta feina per fer, Sr. Font, però li dic que
hi ha un govern seriós i rigorós que ens ho hem pres
seriosament des del primer moment, i que s’està fent feina no
només amb el Govern sinó amb tots els ajuntaments i també
amb el Ministeri de Medi Ambient, que s’ha d’implicar amb
les inversions necessàries en aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 8825/18, presentada per
l 'Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa al tot inclòs.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la catorzena pregunta, la RGE núm.
8825/18, relativa al tot inclòs, que formula el diputat Sr.
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, senyories esper
que tots vostès hagin pogut oxigenar-se durant aquests
calorosos dies per afrontar aquesta part final de la legislatura,
que no es breu, encara queden mesos i crec que s’han
d’aprofitar bé. I hem sentit que alguns venen ja amb les
trompetes de l’apocalipsi ben carregades i avui ens han
anunciat fins i tot l’extinció del transport públic en aquesta
comunitat, com ha fet la Sra. Cabrer. En fi.

Mentre escoltam, -Sra. Presidenta, què tal?- aquest soroll
estrident de trompetes, aquesta majoria crec que seguim
treballant per beneficiar les majories socials a la nostra
comunitat i bona prova de tot això és l’acord al qual vam ahir
per ratificar avui el sostre  de despesa i durant aquestes
negociacions, com la Sra. Cladera també sap, és clar que
n’hem parlat dels problemes també que tenim amb les
infraestructures hídriques d’aquesta comunitat, només faltaria.

Però, en fi, no tot és pau i amor, i evidentment també hi ha
problemes que hem de resoldre i hi ha acords que encara no
s’han concretat, com hem parlat abans també del problema
dels barracons, que crec que és greu i que també hem de posar
fil a l’agulla.

I un altre és la regulació del tot inclòs, no és la primera
vegada, com vostè sap, que demano per aquesta qüestió, no
comentarem les conseqüències que té per a la nostra
comunitat i per a la nostra convivència el tot inclòs i sí que
ens agradaria saber, una vegada més, si abans de final d’any
serà possible tenir regulat aquest turisme d’excessos el qual,
entre d’altres qüestions, ens ha provocat unes quantes morts
també per balconing i per altres motius durant aquest estiu.

Moltes gràcies.

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, per la seva
pregunta, que, efectivament, vostè planteja, ja ha plantejat en
diferents ocasions, d’algunes qüestions que queden encara per
treballar des de l’inici, la fulla de ruta pactada dels acord pel
canvi, quant al model turístic d’aquesta comunitat autònoma
que afecta moltíssimes qüestions, entre les quals ara parlàvem
de les infraestructures necessàries per a la sostenibilitat
ambiental, també té a veure molt amb el mercat laboral, té a
veure molt amb els  llocs d’ocupació que es creen, amb la
qualitat necessària d’aquests llocs d’ocupació i amb tantes i
tantes repercussions, que, evidentment en som conscients des
del Govern de les Illes Balears.

Vostè no ho ha fet avui, però ho hem fet en moltes
ocasions, hem repassat les mesures que s’han pres en temes

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201808825


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 134 / 11 de setembre de 2018 7385

turístics des del Govern de les Illes Balears i amb el suport
dels partits que donen suport al Govern des de l’arc
parlamentari, i vàrem començar, com vostè recorda
perfectament, amb el Decret llei de modificació de la Llei
general turística, on es va llevar tota la possibilitat
d’especulació urbanística en rústic a través d’infraestructures
turístiques; vàrem continuar amb la regulació d’un tema que
era candent i que és candent, com és el tema del lloguer de
vacances, i, per tant, s’ha fet una passa endavant d’afrontar els
problemes que altres no han enfrontat mai i sempre han mirat
cap a un altre costat, i nosaltres hem afrontat i hem posat
solucions damunt la taula, i queden, evidentment, altres coses
per treballar dins la regulació de la Llei general turística que
es fa per part de la Vicepresidència i Conselleria de Turisme,
i que, com tot en aquesta legislatura, volem fer des de l’àmbit
del diàleg, des de l’àmbit del consens, des de l’àmbit de parlar
amb tothom i, evidentment, d’una forma especial, com vostè
comprendrà, amb els consells insulars, perquè són tres
d’aquests competents ja en la matèria d’ordenació turística,
tots quatre, gràcies també als acords pel canvi i a aquest
govern, ja tots quatre competents en promoció turística.

I vostè, a més, feia una reflexió que a mi em sembla molt
interessant, encara queden moltes coses per fer i  queda un
dels problemes que crec que són greus respecte del model
turístic d’aquestes illes, que és el turisme d’excessos, el
turisme incívic, que està acotat a pocs llocs d’aquesta
comunitat autònoma però que entre tots hem de repensar com
hi fem front. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més no hem concretat
fins a quin punt podrem tenir regulat dins la modificació de la
Llei turística aquest turisme d’excessos, i això és el que ens
preocupa, que passen els mesos. Hi havia un compromís
d’arribar, fins i tot abans d’aquest estiu, a una regulació
d’aquest turisme d’excessos, la Sra. Presidenta s’hi va
comprometre; sabem que hi treballa, sabem que dialoga amb
els consells, també sabem que s’han tramès algunes cartes a
nivell internacional als majoristes de viatges per tal de
tranquil·litzar sobre aquesta possible regulació, i el que ens
agradaria saber és si serà possible, una vegada més, abans que
acabi aquest any que estigui feta aquesta regulació, o almanco
si pot tenir en aquest Parlament aquesta modificació de la Llei
turística la qual entenem que és necessària i que no hauria de
quedar com qualque cosa que no s’ha pogut fer durant aquesta
legislatura, no ens podem quedar amb aquesta espina clavada
abans que acabi la legislatura.

D’aquí que torni demanar-li, una vegada més, serà possible
tenir legislat, regulat el tot inclòs abans que acabi l’any?

Moltíssimes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment, nosaltres no defugim
d’aquest objectiu, que continua essent objectiu del Govern i
continua essent objectiu de la Conselleria de Turisme amb la
qual hi fa feina.

Si vostè fa referència, com jo mateixa hi feia al turisme
d’excessos, dèiem: està acotat a algunes zones de les Illes
Balears, no és tot ni molt manco, però que dóna una molt mala
imatge a nivell nacional i a nivell internacional i també en els
mateixos residents, i no només afecta el tot inclòs els hotels,
que també, sinó també tota l’oferta de comerç, l’oferta de
restauració, afecta tot el tema d’addiccions i, per tant, un tema
de salut pública.

Per tant, Sr. Jarabo, fem feina de forma transversal, de
forma complexa dins el Govern i també amb els ajuntaments
alguns dels quals han fet ordenances municipals valentes i
engrescadores però que tal vegada necessiten de normativa
autonòmica que els pugui donar suport.

Jo els convid que aquest consens, aquest diàleg, sigui
fructífer entre totes les forces parlamentàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 8822/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margari ta Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la imatge de les
Illes Balears com a destí turístic de qualitat durant
aquest estiu.

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 8822/18,
relativa a la imatge de les Illes Balears com a destí turístic de
qualitat durant aquest estiu, que formula la diputada Sra.
Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, atacs,
abusos turístics, pancartes a l’arribada de creueristes,
manifestació a l’aeroport de Palma, pintades a hotels al casc
antic, pintades a la catedral, pancartes a la catedral de Palma,
que no es retiren perquè el seu ajuntament diu que no
embruten, i així tot l’estiu.
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Jo crec que sí que fa mal, jo crec que sí que fa mal rebre
els turistes amb tourist go home o tourism kills the city, no
ho troba, Sra. Armengol?

Carreteres caòtiques, accessos a Palma impossibles, més
petits accidents, menys seguretat, zero inversió, zero previsió,
el transport públic ha deixat de ser una opció, més aturades
que mai, més caos que mai, i les seves solucions fracassen,
fracassen els busos llançadera, fracassa l’Aerotip, fracassen
els accessos a Formentor.

I la perla d’aquest estiu, les aigües fecals: 7 pics han hagut
de tancar Can Pere Antoni, tancament durant diversos dies a
Eivissa, amb pèrdues milionàries; tancament a altres punts de
Mallorca; vessaments d’aigües fecals sobre les praderies de
posidònia de Formentera, qui? Les embarcacions? No, Sra.
Armengol, vostès. Amb 1.350 milions d’euros més, cap
inversió, cap previsió, cap gestió. És aquesta la imatge que vol
projectar arreu del món?

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. A veure, Sra. Prohens, ja sé que no
els agrada que les coses vagin relativament bé en aquesta
comunitat autònoma des què governa l’esquerra en aquesta
comunitat autònoma, però és la realitat. Miri, som una societat
magnífica que gestiona magníficament bé una realitat,
1.100.000 habitants que reben com a 16 milions a l’any de
turistes. Sra. Prohens, miri arreu del món, miri on succeeix
això, som únics i ho fem bé.

Tenim problemes? Sí, alguns problemes tenim i algunes
solucions hem posat damunt la taula, però, Sra. Prohens, li
diré, és molt agosarat que vengui vostè a dir-me, a parlar-me
de l’estat de les depuradores, a parlar-me de l’estat del
transport públic, a parlar-me de l’estat de les carreteres, quan
vostès governaren quatre anys i invertiren zero en
manteniment, en obra nova i en planificació.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, hauríem de ser més humils, nosaltres som
conscients dels problemes que hi ha i hem posat solucions
damunt la taula que funcionen, i hem tengut un estiu amb
temporada rècord, un estiu de bona ocupació, un estiu amb
creació d’ocupació, amb millors salaris per als treballadors i
treballadores, que això també importa; amb una visita de
turistes que ha deixat més doblers i més recursos en aquesta
comunitat autònoma i amb una millora de les infraestructures,
tant hidràuliques, com viàries, com de transport públic.

Però queda molt per fer, és clar que sí, Sra. Prohens,
perquè si veníem de quatre anys de sequera, vostè entendrà que
no es resol tot d’un dia per l’altre. Ara, Sra. Prohens, li diré
exemples molt clars, vostès tenien les dessaladores tancades
i aturades, vostès eren incapaços de... se’n recorda el primer
estiu què va passar? Els vessaments eren a Talamanca. Sap qui
ha fet l’emissari de Talamanca? Aquest govern, que diu vostè
que no gestiona.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim una societat magnífica i
una presidenta única en dir mentides, jo també n’hi vull posar
d’exemples.

Plurianual 2013-2015 signat pel Sr. Company: bombeig de
Calonge, 120 milions; EDAR de Santa Maria, 540; EDAR de
Sant Joan, 500; EDAR de Ferreries, 3 ; xarxa de Platja de
Muro, 1.800.000; col·lector de Sóller, 380; EDAR de Sant
Josep, 750; EDAR de Binissalem, 4 ,3; millores en
instal·lacions, 1,25.

Plurianual 2014-2016 signat pel Sr. Company: EDAR
d’Andratx, 5 milions; EDAR de Cala Tarida més emissari; la
xarxa de sanejament de Llucmaçanes, bombament de Ses
Coves; EDAR Camp de Mar; bombaments de S’Alcaria Blanca;
bombaments de Portocolom; bombaments de Fornells;
substitució d’equips, 2 milions; col·lectors des Canals a Santa
Eulària, 200; 60 milions en manteniment de depuradora.

(Remor de veus)

Es va desbloquejar a Addaia, 10,5; Can Picafort, 12,8;
Santa Eulària, 7; a Eivissa, 41; es varen arreglar els... I vostès...
aquestes obres que vostès han inaugurat, Sra. Armengol, de
veres, de veres que vostè no té ni la humilitat suficient per
reconèixer que eren dins els plurianuals del Partit Popular?
Més important encara, amb projecte tramitat i amb reserva de
crèdit.

Això és l’únic que ha fet, Sra. Armengol, me’n digui una,
una sola inversió nova, de motu proprio que vostè, amb 1.350
milions d’euros més,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

..., amb 56 milions aturats a ABAQUA i amb una ecotaxa que
no és eco ni és taxa ha fet aquesta legislatura.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Li deman molt seriosament, la Sra. Busquets que la pot...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Té gràcia haver d’emprar la
pregunta per justificar la feina que no va fer el Sr. Company,
Sra. Prohens, tal vegada seria bo que s’aixecàs i ho explicàs
ell, amb veu pròpia.

(Alguns aplaudiments)

A veure, de firmar va firmar molt, de projectes no, no. Se’n
va anar a Eivissa i va prometre que hi havia un projecte fet i els
recursos per fer l’emissari de Talamanca, ni hi havia els
recursos ni hi havia el projecte, i així va passar amb tot, Sra.
Prohens.

I si vol li repetiré el que es va fer d’obra executada i el que
es fa aquesta legislatura. Miri, el 2012 va executar 10 milions
d’euros, el 13, 18. En aquesta legislatura, el 15, n’hem
executats 31; el 16, 32; en el 17, 38 milions d’euros, i en
queden per executar i s’executen, més 20 milions d’euros de
l’ITS, que van tots en obra hidràulica. Ens va deixar el deute
financer d’ABAQUA el Sr. Company en 237,6 milions
d’euros, que llastaven totes les inversions d’ABAQUA, aquesta
és la realitat del Sr. Company.

I al Sr. Isern, què li va donar per poder fer les gestions
perquè no hi hagués vessaments? Zero euros. Què ha fet
aquest govern? 30 milions d’euros que es troben licitats ja per
a l’Ajuntament de Palma.

Aquesta és la realitat, les paraules se les endu el vent, els
fets queden, Sra. Prohens.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 4317/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
d’inversions dutes a terme per la Consell eri a de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

A continuació, passam al segon debat, al segon punt de
l’ordre del dia que correspon al debat de la Interpel·lació RGE
núm. 4317/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general d’inversions dutes a terme per la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon
dia. Sr. Conseller, la interpel·lació  que presentam avui va
dirigida a la política d’inversions que du a terme el Govern i
concretament la conselleria que vostè representa. La manera
que té de fer política, de gestionar, de dur a terme els
diferents projectes és molt peculiar i és difícil d’entendre,
esper que sigui capaç avui de donar un poc de llum i no faci
com altres vegades que hem participat a un debat en aquesta
cambra acabant sense contestar mai el que li demanam, se’n
recorda de la darrera vegada que els mateixos membres que
conformen el seu govern, o li donen suport, li varen recordar
que contestàs i concretàs la pregunta que li havia fet abans,
se’n recorda?

Idò avui li demanam, avui volem interpel·lar-lo sobre per
què les depuradores de la comunitat autònoma no funcionen;
per què cada dia tanquen platges per culpa de vessaments; per
què no fa depuradores noves o arregla les existents; per què
encara hi ha pobles a Mallorca que no tenen aigua potable a
casa seva. Amb els doblers que tenen, més que mai, amb un
equip de funcionaris que és el millor que hi ha i la gestió de
l’administració de la seva conselleria aturada, això és
increïble. Amb l’oposició, a més, que li  diu què ha de fer,
l’ajuda, i vostè aquí, més chulo que un vuit, sense fer res,
gaudint de la cadira i del paisatge.

La majoria de les depuradores que tenim a les Illes
Balears, per no dir totes, han estat realitzades que ha governat
la comunitat autònoma un govern del Partit Popular. Que en el
pressupost hi figura una partida per mantenir les depuradores
és normal, és el que toca, el que s’ha de preveure per governar,
per gestionar bé, és que aquestes depuradores tornen velles i
no n’hi ha prou amb el manteniment, sinó que s’han de
modernitzar, i si no és suficient se n’han de fer de noves.
Aquest govern seu no té previsions de futur, no pensa més
enllà del dia a dia, si no hagués fet les depuradores un govern
del Partit Popular encara no en tendríem cap.

Després de més de tres anys de govern, si haguessin volgut
arreglar les depuradores ja ho haurien fet, i sobretot amb més
doblers que mai, amb 1.350 milions d’euros més que a l’any
2012, amb un pressupost més gros que mai, i no són capaços
de fer una depuradora nova ni de mantenir les que tenim. En
aquest temps que duem de govern, Sr. Conseller, un estudiant
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hauria acabat la carrera i vostès es troben a la primera
assignatura.

Amb una liquidació pressupostària del 2017 de 56 milions
d’euros a ABAQUA no fem depuradores noves ni arreglam les
que tenim.

Què passa amb els doblers? No hi ha excuses, no ho saben
fer, Sr. Conseller, a l’hora de contestar-me no pot girar la
mirada quatre anys enrera, ara toca assumir responsabilitats,
perquè els darrers quatre  anys ja vostè ha dut la
responsabilitat. Fa la sensació que en lloc de dedicar-se a
solucionar els problemes de les aigües brutes i també els
problemes dels pobles que no tenen aigua per beure, es dedica
a fer retxes sobre plànols, això li va bé, per ampliar parcs
naturals o per crear-ne de nous, això sí que li va bé.

El resultat, Sr. Conseller, d’aquesta manera de gestionar és
que la gent està enfadada per no poder anar a la platja, perquè
l’aigua està contaminada. El resultat d’actuar així, Sr.
Conseller, és que no es reutilitza més aigua depurada per a
regadius. El resultat és que després d’aquesta legislatura,
després de quasi quatre anys, encara hi ha gent a Mallorca que
no pot beure aigua que surt per les aixetes de ca seva. El
resultat és que els ecologistes també estan enfadats perquè els
vessaments que es produeixen a la mar sobre la posidònia la
maten; mentre vostè fa lleis per defensar la posidònia per un
costat la maten per l’altra banda.

El resultat és que els pagesos ja saben que no els estima i
ho continua demostrant quan té projectes del Pla de
desenvolupament rural del 2016 sense pagar, o quan els
suprimeix ajudes.

El resultat, conseller, és que no sap prioritzar, no sap
entendre que primer són les persones.

La política, Sr. Conseller, no és sortir al carrer dient: el
que s’ha fet fins ara estava mal fet, nosaltres som els millors,
guanyarem i ho farem millor, els altres són un desastre, no en
saben gens! No, senyor conseller, quan hi som ho hem de
demostrar, no n’hi ha prou a dir que som els millors tennistes
del món i fer-ne molta publicitat, perquè després, a la pista,
hem de demostrar que som els millors del món i hem de
guanyar, i vostè, quan ha estat a la pista, el seu resultat ha estat
que ni tan sols no ha sabut agafar la raqueta.

Ja ha demostrat quina és la seva capacitat de gestió, fa més
de tres anys que és enmig de la pista i no torna cap pilota.
També és cert, també és cert, conseller, que crec que el seu
entrenador no l’ajuda en demasia, hi posa poc interès, faci el
cap viu, perquè tal vegada al seu entrenador li interessa que
continuï jugant vostè d’aquesta manera, com ho ha fet fins ara.

Així com crec que pot dubtar de si l’entrenadora el vol
ajudar més o manco o si el vol ajudar a caure, qui sap, Sr.
Conseller, el que no pot dubtar és que l’oposició del Partit
Popular, en aquest cas concret, en aquest cas, és lleial. Sr.
Conseller, li vàrem presentar 10 esmenes a la Llei de
pressuposts perquè ABAQUA milloràs la gestió de l’aigua,

se’n recorda? Totes 10 varen ser rebutjades per vostè; li
proposàvem destinar 27 milions d’euros procedents de
l’impost de turisme sostenible per a millores hidràuliques de
depuració; li proposàvem, Sr. Conseller, destinar 13,5 milions
d’euros per a la millora del sanejament i drenatge de la Platja
de Palma, per a la primera fase de la segona part; li
proposàvem també, Sr. Conseller, destinar 7 milions d’euros
per millorar el sanejament i drenatge de la Platja de Palma per
a la segona fase de la segona part; li proposàvem destinar, amb
una altra esmena, 18 milions d’euros per al col·lector d’aigües
residuals d’Es Coll d'En Rabassa; li proposàvem també, Sr.
Conseller, amb una altra esmena, destinar 7,1 milions d’euros
més al dipòsit de laminació d’Es Coll d'En Rabassa; li
proposàvem també, com a eina de futur, avui que hem parlat de
futur, que destinàs, dels pressuposts d’enguany, 2  milions
d’euros per fer el plurianual per a l’execució del projecte, que
sabem que val 19 milions d’euros, de l’estació de bombeig i
dipòsit de dominació de l’EDAR 2 de Palma. I així, Sr.
Conseller, fins a deu esmenes a la Llei de pressuposts.

I en lloc de governar i gestionar, que això és governar i
gestionar per a les persones, què ha fet?, el que li deia: retxes
sobre plànols, ajunta lletres, però al final amb això només fa
mal a la gent! A la vida, si el tenguéssim a vostè i havíem
d’opinar sobre el que ens fes, diríem: “Vatua el món!, estam
fotuts i banyuts, amb aquest conseller, nosaltres”; això és
l’expressió que empraríem. No fa la feina que ha de fer, i fa la
sensació que fa la feina per emprenyar-nos. En acabar la
legislatura, conseller, no pot donar la culpa a ningú que no
sigui a vostè mateix, o al seu entrenador, o al seu entrenador. 

Ha quedat demostrada, amb aquesta exposició que li he fet,
la voluntat del Partit Popular. Hi som per ajudar-lo, Sr.
Conseller. Volem ajudar-lo en totes aquelles accions que
siguin per ajudar les persones, cosa que vostè no fa. Sr.
Conseller, ha manifestat en determinades ocasions, diverses,
que li agradaria ser el conseller de l’aigua, i fins ara jo no ho
havia entès; efectivament, vol ser el conseller de l’aigua bruta,
i no de la potable; el que no acosta l’aigua a les persones, i vol
ser el conseller que tira les aigües brutes a la mar. D’acord,
així el podem batiar avui, el podem batiar com el conseller de
l’aigua pudenta. 

Avui té l’oportunitat, Sr. Conseller, d’explicar per què fa
aquestes polítiques. O no n’hi ha més, o no vol escoltar,
perquè nosaltres sí que parlam, o perquè li fan la traveta. Si
ens ho conta ho sabrem, i si ens ha de menester ens trobarà,
amb propostes raonables, amb seny, amb totes aquelles coses
que sigui útils per millorar el benestar de les persones. Avui,
Sr. Conseller, ha comprovat amb les esmenes que férem als
pressuposts que volem col·laborar; el més fotut és que ha vist
que nosaltres tenim intenció de govern de futur. Si ens hagués
fet cas tal volta avui no tendríem les notícies que tenim,
tendríem un litoral un poc més net, aprofitaríem més l’aigua
depurada que tendríem, en definitiva, Sr. Conseller, una
economia més cíclica que és del que tots parlam. 

Esper que sigui capaç de respondre totes aquestes
preguntes, esper que sigui capaç d’entendre quan li donam una
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mà per parlar de futur, i esper que sigui capaç d’acceptar les
col·laboracions i les crítiques que li feim quan s’ho mereix.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Vidal, ja que ha fet un símil futbolístic començaré per
un: un partit en el qual he començat a jugar quan el partit havia
començat, evidentment, amb un 10 a 0, i a la vegada estic
remuntant el 10 a 0 i intentant que l’estadi de futbol no caigui.
Això és la situació en què ens vàrem trobar la gestió de l’aigua
del Partit Popular. Per tant remuntam el partit, sí, i a la vegada
estam arreglant l’estadi perquè no caigui l’estadi i no puguem
continuar jugant a futbol; ja que vostès parlen d’entrenadors i
partits començarem així.

La Conselleria de Medi Ambient és una conselleria
inversora, una conselleria que genera canvi a la nostra societat,
i una conselleria que executa el seu pressupost en un 95%. I
evidentment ABAQUA és l’agència més important en la gestió
de l’aigua, l’agència executora, l’agència amb un pes econòmic
importantíssim. Però com ens trobàrem ABAQUA?, com ens
trobàrem aquest jugador? Ens trobàrem amb el calaix ple de
deutes que hem eixugat; així hem reduït el deute de 237
milions a 123 i el deixarem en 50 milions, perquè aquell
jugador no podia jugar amb aquella motxilla tan carregada de
deute, i a més a més amb els calaixos plens de deute però buits
de projectes, sense cap projecte, sense cap mirada el futur. I
no ho dic jo, la mirada al futur, ens ho va dir a Europa, i per
això hem hagut de revisar anticipadament el Pla hidrològic; no
és una curolla d’aquest conseller dir-los que vostès no
pensaren en l’aigua, ni en el sanejament ni en l’aigua en alta, i
és ofensiu quasi quasi que parlin d’aigua en alta, que no feren
res. Jo li reconeixeré que acabaren els projectes que en Biel
Vicenç va deixar a la conselleria, no tenc cap problema; com
que jo he seguit projectes que en Biel Vicenç també va deixar
a la conselleria i els acabaré jo, no hi ha cap problema; i
projectes que jo estic fent ara els acabarà el pròxim o el
següent conseller, i qui no digui això és no entendre que les
obres hidràuliques necessiten un temps i una planificació,
però si volen complits aquests objectius de reducció de deute
i de fer un full de ruta per saber cap on ha d’anar la política en
aigua.

El 2015 l’execució del pressupost va ser del 96,7% en
inversions: invertírem 31 milions; el 2016 vàrem arribar al
96,9% en l’execució de les inversions, 32,5 milions; i el
2017, sí, vàrem abaixar l’execució, i  ho explicaré: vàrem

invertir 38 milions d’euros perquè vàrem apujar fins a 58
milions d’inversió d’ABAQUA, vàrem apujar quasi un 76% les
previsions d’inversió perquè vàrem fer, sí, un pla de xoc
d’inversió pel desastre que vostès ens havien deixat. L’impost
de turisme sostenible que vostès volen llevar ha estat
l’instrument per finançar l’emergència que vostès ens
deixaren. I en això estam, millorant. 80 depuradores, senyors,
que gestionam; 80 depuradores, els seus emissaris, el seu
bombeig. I sí, es rompen les coses, però evidentment feim
feina cada dia per millorar-ho, ABAQUA, amb aquesta
injecció de doblers.

I deixin d’emprar la dada dels 56 milions d’euros; és una
dada que s’han inventat, i vull que ens l’expliquin. Però si
volen també els don dades reals: el 2012, execució del
pressupost per part del Sr. Company en inversió, un 75%; però
és que el 2013 se’n va anar de vacances: ni la meitat del
pressupost en inversions va complir, va baixar al 40%. Però
els comptes són els comptes, vostès diguin el que vulguin,
però les liquidacions, les auditories dels pressuposts donen
les dades. Per favor, deixin d’enganar la ciutadania, deixin de
dir mentides. Jo reconec que hi ha projectes plurianuals que
evidentment no s’han executat en un any. L’impost de turisme
sostenible ens va finançar un any donat, i s’estan fent obres ara
mateix amb aquest pressupost de 2017. Deixin de mentir
sobre la inversió, deixin de mentir sobre ABAQUA.

Perquè nosaltres planificam el futur, planificam cap on
volem anar, i així cada dia es nota, cada dia se sent. Però si
volen els record el present, que vostès no varen voler veure, el
present del primer dia de la conselleria quan vaig arribar, una
telefonada d’un batle que no tenia aigua, una telefonada
d’Eivissa desesperada, morta de set, que ningú no l’havia avisat
que tenia sequera, i aquest govern ha posat en marxa les
dessaladores, ha posat en marxa les connexions... Evidentment
que ha fet molta feina. I ha fet tots els projectes de xarxa en
alta de Mallorca, que vostès havien abandonat la xarxa en alta
a Mallorca, no hi pensaven; i a Menorca també. Recorden que
tenim una dessaladora a Menorca?, perquè pareix qualque
vegada que no ho recorden, i evidentment nosaltres estam fent
totes les obres perquè no tenien connexió.

I sí que tenim, Sr. Vidal, un full de ruta, un full de ruta d’ara
mateix, projectes en marxa. ABAQUA té una cinquantena de
projectes ara mateix en diferent estat que sumen més de 108
milions d’euros. La llista, tots els projectes, aquí; projectes
que han de sortir a licitar, que hem de redactar el projecte;
projectes que s’estan tramitant, vostès d’aquests ni se’n
preocupaven, anaven als que estaven preparats que havien
deixat a executar allò, però no preveien per al futur. Nosaltres
farem feina preveient també el futur.

I hem incrementat la inversió, no només a ABAQUA, sinó
que també hem estès la mà als ajuntaments, hem obert l’aixeta
del cànon de sanejament. Per què no pagaven als ajuntaments?,
per què no donaven cànon de sanejament? I posarem molts
d’exemples. En cànon de sanejament hem gastat un 56% més
que vostès amb el cànon de sanejament, per a inversió, però
també en manteniment; en això, Sr. Vidal, estam d’acord, en la
importància del manteniment, que vostès el tenien més que
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oblidat. El cànon ha de ser finalista; jo li record que amb
vostès no ho era, per a polítiques d’aigua, i per a aquest govern
sí que ho és. 

Però bé, si parlam de Palma, que veig que ho han retret, li
recordaré el Sr. Isern. El volia dur, el Sr. Company, als jutjats
perquè no li estaven donant inversions per a Palma. El Sr.
Isern, el batle d’Alcúdia, el batle de Calvià, el batle del
Manacor, tots del seu mateix partit, que deien que no els
estaven donant cànon d’inversió; obres, precisament, a
Alcúdia, a Palma, a Sant Llorenç, a Calvià, que ara mateix
s’estan duent a terme i que nosaltres finançam. Si parlam de
Palma, de la famosa obra del col·lector i (...) de tempestes -30
milions d’euros- ja tenen les pliques per obrir a EMAYA. Això
és la diferència entre vostès i nosaltres. Vostè, Sr. Vidal, ha
citat dues vegades o tres vegades quatre projectes que eren el
mateix que no sabia ni quin nom citava; són dos projectes que
ja són a EMAYA que estan en licitació, i que a més a més el
problema és a la depuradora, que no té capacitat per fer-la, i la
demanam al ministeri i col·laborant amb Palma junts perquè
sigui una realitat. 

Com hem aconseguit que les obres que vostès tenien
paralitzades, PP-PP, a Eivissa tenien el finançament de feia
molts d’anys de convenis enrere, i les obres aturades, perquè
les obres a Santa Eulària, amb tots els problemes que ens han
duit, estan en marxa, les obres d’Eivissa Vila estan en marxa,
i a Eivissa hem fet una bassa significativa per la depuració. La
presidenta citava Talamanca, l’emissari de Cala Tarida, Cala
Tarida; Xinxó, els sona de res?, que s’ha romput, idò s’ha
reparat, i s’ha reparat amb un tros més ample i s’està fent el
projecte de futur. Vostès arreglaven el clot, “xim-pum”, no
pensaven que després havien de canviar aquella inversió. 

En manteniment de cànon és important gastar més, i
gastam més, 11 milions més que el que gastaven vostès cada
any en manteniment, 11 milions més que serveixen per
prevenir, per evitar aquests vessaments, i evidentment
col·laboram amb tots els ajuntaments.

Hem fet un pla de millora de les nostres 80 depuradores,
un pla d’inversió i de manteniment exemplar, del qual n’estam
molt orgullosos, amb 72,3 milions d’euros per als propers sis
anys en inversió, en eficiència energètica, en millora del
personal, a no haver d’esperar que rebenti la depuradora per
actuar d’emergència sinó substituint les peces. Aquesta és una
manera de fer que vostès varen ignorar. 

Si vol li podem posar exemples de depuradores
d’ajuntaments: Alcúdia que vostès varen ignorar, doncs sí, els
hem finançat la depuradora de 5,5 milions; Sant Llorenç des
Cardassar, 4 ,5  milions; Calvià, una, la de Bendinat i la de
Peguera, 2,3 milions. Totes les que he esmentat evidentment
a Eivissa, però a més també, sí, li reconeixeré, el Sr. Company
va començar les obres de Ferreries, de la depuradora, va deixar
el projecte al Sr. Biel Vicens i jo les he acabades, i això és
així perquè tot el projecte té una vida i tots hem de fer. 

L’EDAR de Binissalem també l’hem acabada, l’ampliació
de la millora de l’EDAR d’Andratx, ara començam Camp de

Mar, feim feina a Porreres que ja tenim la llicència i estam a
punt de començar, tenim la depuradora d’Inca que han fet el
projecte i tenim el finançament. Evidentment que feim
projectes. Vostès d’Inca, per exemple, no tramitaren, li puc
dir, si volen, que el 2008 ja hi havia un avantprojecte que hem
modificat i hem arreglat. Però evidentment feim feina pel
sanejament, feim feina per millorar amb totes les inversions
de tota la conselleria per tenir una xarxa amb alta a Mallorca
digna, per estendre’ns. 

En aquesta legislatura s’iniciaran les obres Maria-Petra,
tenim el projecte que ens durà de Petra a Manacor i volem
deixar... ja hem encomanat la redacció de Manacor-Felanitx.
Aquesta és la visió de futur que vostès no tenien, què tenien
vostès? Un calaix sense cap projecte.

Però evidentment els hi dic que els doblers, que no són
aquests 56 milions que vostès diuen, els romanents que tenim
a ABAQUA de 2017 tenen noms i cognoms de projectes que
vénen finançats el cent per cent que hem d’executar i que
estam executant, com la connexió de les dessaladores
d’Eivissa que ja està en funcionament, però que ara tenen part
de certificacions que no han entrat, i obres que hem de seguir
finalitzant, com per exemple la connexió de la dessaladora de
Ciutadella. 

Per tant, sí, posam noms de dipòsits d’aigua, per exemple
a Son Sitges, o de dipòsits que hem hagut de fer nosaltres a
Santa Eulària, que havia de fer l’Estat i que vàrem fer
nosaltres, que estan en obres, que això evidentment vostès ni
ho pensaven ni se’ls esperava.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Vidal. Ara correspon la rèplica
a l’autor de la iniciativa. Té la paraula el Sr. Miquel Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, no n’aprendrà mai, no ha
entès la política. Com pot tenir la santa barra d’aixecar-se i
venir aquí a amollar tot el que diu sense mirar què passa en el
carrer? La gent en aquest moment, Sr. Conseller, la seva
preocupació és que no poden anar a nedar perquè tenen la
platja plena del que la tenen, aquesta és la preocupació. La
seva responsabilitat és llevar aquesta preocupació de la gent,
la seva responsabilitat és que la societat que vostè representa
tengui un poc més de qualitat de vida, que la gent estigui un
poc millor. Com pot venir aquí i dir-me el que ha dit quan se’n
va a determinat pobles de Mallorca i la gent no pot beure un
tassó d’aigua de l’aixeta perquè és dolenta? La seva
responsabilitat és que aquesta persona pogués tenir aigua bona,
i no ho ha entès. 

La seva responsabilitat, conseller, és quan li fem mocions
o preguntes o li diem que executi el Pla hidrològic, sobretot
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les infraestructures, és executar-les. Té 1.350 milions d’euros
més i si no, la quantitat que vulgui dir la consellera, té molts
més doblers dels que hi havia la legislatura passada. No li
discutiré milions a la consellera perquè com que jo no n’he
tengut cap mai els pèls se'm posen de punta quan parles
d’aquestes quantitats i veiem com hi juguen, però no ha entès
la seva responsabilitat, conseller, que vostè és qui governa i
que tot el que fa de projectes i retxes la gent no ho entén. Sap
quines retxes i projectes ha entès la gent? Els petits
propietaris que tenien terrenys al voltant de S’Albufera de
Muro i ara es veuen que fent una retxa el parc els ha tornat
gros i veuen que han minvat les seves possibilitats a dins casa
seva. Això és el que veu la gent.

Sr. Conseller, tota la seva intervenció estava enfocada com
si aquests tres anys i mig de la vida no haguessin existit i
parlàssim de quatre  anys cap a vuit enrere. Que no!, que fa
quasi quatre anys que hi són, que són els qui ho han d’arreglar
i, a més, s’equivoca molt perquè li agaf sense voler, vostè diu
“el Govern del Sr. Company -quan el Sr. Company era
conseller- no feia projectes de futur”. Miri, és que és
al·lucinant! Li ha llegit la Sra. Prohens el que jo volia llegir de
coses que tenia pressupostades, sap què es va fer la passada
legislatura? Com que no hi havia doblers com ara, que en tenen
tots els que volen i no els saben gastar, vàrem haver de fer
plurianuals, plurianuals; els projectes que fa són els que li ha
dit la Sra. Prohens, figuraven dins plurianuals de la conselleria.
El que és pitjor, Sr. Conseller, és que un concretament, que
afecta molt bé tota la zona sud de Santanyí, bombament
Alqueria Blanca, 540.000 euros, aquest bombament a
S’Alqueria Blanca ja s’havia de fer fa quatre anys i mig, li
vàrem deixar el projecte fet, a dia d’avui s’ha començat?, no
s’ha començat. Sap que han passat més de tres anys, quasi
quatre, i no l’han començat. Això, Sr. Conseller, no pot
explicar una gestió quan els fets són aquests fets. 

Li han llegit el que tenien com a segon plurianual previst
que li varen deixar a vostè fet i, si no, començat si no estava
fet, i li han dit, l’EDAR d’Andratx, l’EDAR de Cala Tarida, la
xarxa de sanejament de Llucmajor, el bombament de Ses
Coves, l’EDAR de Camp de Mar, el bombament de s’Alqueria
Blanca, el bombament de Portocolom, el de Fornells, la
substitució d’equips per més de 2 milions d’euros i el
col·lector d’Es Canar. Li han passat tres anys i mig, Sr.
Conseller, i no ha acabat el que li havien deixat preparat dins
el calaix, és que és així. No val que em parli aquí de les
polítiques que es duien a terme fa vuit anys, és que no és així
perquè jo li podria retreure l’època en què vostè era director
general, què varen fer?, què varen fer? 

No, Sr. Conseller, som aquí per discutir el present i els
problemes que preocupen avui a la gent i els problemes que
preocupen avui a la gent, Sr. Conseller, és quan agafam el diari
i veim que és un escàndol que hi hagi abocaments per molts de
llocs de les Illes Balears, perquè d’Eivissa si hem de parlar una
estona d’Eivissa... 

Què preocupa a la gent, Sr. Conseller? Veure que els grups
ecologistes, que els grups ecologistes que ideològicament sap
molt bé on estan situats, el critiquen; veure que vostè fa

normes per defensar la posidònia quan no mira prim i ni tan
sols surt a justificar-se, la humilitat és un valor molt important
de les persones, no la té, l’ha perdut. Surt aquí per justificar la
posidònia, és que això és increïble!, és a dir, conseller, que es
facin abocaments sobre la posidònia, que sap que no és letal
només per a la posidònia sinó per a tot l’ecosistema, i això ho
sap, i se’n va a encalçar i a gastar doblers perquè no tirin una
àncora sobre deu centímetres o vint de posidònia, que també
s’ha de fer això, que també s’ha de fer, però la resta, que és
allò gros, és el més important, i ho deixa.

Sr. Conseller, el que li deia abans, pensi-s’ho, som aquí per
ajudar-lo, si vol que li posem idees com li hem posades en
positiu, les hi posarem i si ens ha de menester per fer coses,
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Balears, ens
hi trobarà. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Ara contrarèplica per part del Govern.
Té la paraula el conseller Vidal. 

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

Sr. Vidal, li donaré la raó en un tema, sí, he hagut d’anar
pels pobles fent complir la paraula incomplerta pel Sr.
Company, sí, he hagut de fer moltes obres que ell havia
promès que no es varen executar i  que les he hagudes
d’executar. Al seu poble, demani-li al seu batle, el sanejament
que vàrem haver de fer allà, l’altre dia ens férem la foto, que
la inaugurarem tots dos junts, demana-li quants d’anys li havia
promès el Sr. Company. O vagi als senyors de Llucmaçanes a
Maó i els demani quants d’anys feia que el Sr. Company els
deia que tot estava preparat, que tot estava a punt i que després
no hi havia res. Digui-li, si el Sr. Company era tan bo i tenia
tants de doblers i tenia tants de projectes, per què nosaltres ara
hem d’acabar totes aquestes obres?, perquè són incapaços
d’afrontar un problema, quan hi ha un problema amaguen el cap
i quan venim els altres el posen damunt la taula, fantàstic!, cap
problema. 

Jo reconec, i evidentment, que feia feina per protegir la
posidònia, sí, i ara vostès em diuen “escolta, conseller, ha fet
feina per protegir la posidònia”, però evidentment que també
hem fet feina pel tema dels emissaris, però no només per la
posidònia, per tot plegat, tenim dinou emissaris en tramitació.
Sap on vol que li digui que hem tengut en tota aquesta
legislatura, tres anys i mig, aturats tots els informes sobre els
emissaris submarins de les Illes Balears? Dinou. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A Madrid, i vàrem anar a Madrid, li demanaren i hem
aconseguit desbloquejar-ne dos. Per al Sr. Company
oficialment Talamanca estava arregladíssim. Jo si vostè em
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treu, li promet i ho diré així públicament i demanaré disculpes
i m’agenollaré  i  faré la croqueta davant el Sr. Company, si
vostès em treuen el projecte de Talamanca, em treuen els
doblers, el que vulguin, i no em cauran els anells per demanar
disculpes, no tenc cap problema a demanar disculpes, però
estic cansat que diguin mentides. Si vostès tenien tots aquests
projectes, per què no els feren? Si vostès tenien tots els
doblers, per què no ho feren?

(Remor de veus)

Ens han deixat vostès totes les obres complicades que eren
incapaços d’acabar, incapaços d’afrontar, i nosaltres les hem
hagudes d’acabar i a sobre afrontar les emergències.

Escolti, li posaré dos exemples, tenim les dessaladores en
marxa, per què? Perquè hem hagut de fer totes unes obres
d’emergència, evidentment, el temps que ens hem dedicat a fer
les emergències no ens hem dedicat a altres coses; Talamanca
ho afrontam d’emergència i, evidentment, ho passam davant
d’altres projectes, faltaria més.

I tot el que hem fet amb l’aigua, i què feren vostès en aigua,
en alta? Res. Però és que això podem anar sobre el terreny a
trepitjar-ho, i com li dic, fer... i vostè diu retxes, és que hem
fet el seu concepte, doncs sí, s’han de fer retxes, s’han de fer
retxes, s’han de fer números, s’han de passar els tràmits,
perquè, si no, no s’executen obres. Vostès volen fer la casa
sense tenir plànols, perquè m’entengui la gent. Ja està bé el
Partit Popular de dir això, i altres mantres!

És a dir, no val tot en política, allò dels 56 milions és una
falsedat; som la segona comunitat autònoma en percentatge de
pagament del Pla de desenvolupament rural, ja està bé que
diguin mentides, mirin les dades de l’Estat, organismes
oficials, i som la segona comunitat amb un major percentatge.

Si volen que parlem d’ajudes a eliminar el sector agrari,
avui horabaixa els treure tota la llista del Sr. Company, de
llevar. Si vol també li dic totes les basses de rec en què
actuam, que arreglam, perquè vostès també varen abandonar.
És clar que s’ha de reutilitzar l’aigua, faltaria més, i presentar
uns projectes per fer noves basses, ja li dic, no tenc cap
problema, fem ara mateix la de Montuïri, que és nova; posam
en marxa la de Formentera; volem ampliar la d’Inca; posarem
en marxa la d’Artà; però tot això també són moltes penyores
que ens deixaren vostès sense arreglar. És a dir, la maquinària
per funcionar ha de menester una cosa que es diu corrent, si
no li dus, no funciona; és a dir, som a aquest punt bàsic.

Evidentment que hem fet una passa significativa per a
gestió de l’aigua, amb una visió de conjunt; és a dir, des que la
traiem dels pous fins que la duem als ciutadans, fins que
després l’hem de tractar i l’hem d’abocar al medi, tot aquest
cicle complet és que hem d’afrontar reptes, cadascú des de les
seves competències, cadascú des del seu àmbit, en
col·laboració amb els ajuntaments, estenent la mà, fer front a
aquests reptes. I esper que aquests discursos que ara fan, amb
tota aquesta llista de problemes, que nosaltres hem afrontat i
que hem col·laborat, després, si qualque dia tornen aquí, però

tranquils, d’aquí vuit o dotze anys, si qualque dia tornen
governar, ja els haurem deixat tots aquests problemes
arreglats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moci ó RGE núm. 6666/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general
d’inversions dutes a terme per la Conselleria d’Educació
i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 4318/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 6666/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
d’inversions dutes a terme per la Conselleria d’Educació i
Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4318/18.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente, buenos días a todo el mundo. Bien,
hoy presentamos una propuesta en positivo, una propuesta
derivada de la interpelación del pasado día 12 de junio, en
materia de inversiones educativas, una propuesta en positivo
en la que consideramos que es fácil que lleguemos a un
consenso y que se apruebe, por unanimidad, pues,
básicamente, lo que se solicita es que se cumpla lo que el
propio gobierno ha prometido que haría.

La propuesta de acuerdo es la siguiente: por un lado, “El
Parlament de las Illes Balears insta al Govern de las Illes
Balears a ejecutar, en el plazo más breve posible, las
inversiones pendientes en materia educativa.” Petición
razonable que creo que puede ser perfectamente asumida por
todos, pues pide la ejecución de las inversiones pendientes y
esto, además, sin fijar un plazo concreto, sino que se dice “en
el plazo más breve posible”

En el punto 2, que el Parlament de las Illes Balears insta al
Govern de las Illes Balears a invertir los remanentes de
crédito del IBISEC antes de finalizar el año. Según las
liquidaciones de presupuesto y los datos del propio govern, el
IBISEC tiene un remanente de 25 millones de euros, la única
explicación razonable es el retraso en la ejecución del Plan de
infraestructuras, y tenemos necesidades muy importantes
reflejadas en el mismo Plan de infraestructuras de mejora de
inversiones de los centros educativos, y con presupuesto, por
tanto, suficiente. Tenemos que el Govern, con un presupuesto
superior a la anterior legislatura, de 1.350 millones de euros,
y con un cierre de presupuesto de 144 millones de euros en el
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2017, de superávit, y con una previsión de 463 de superávit en
el 2018, más de 200 millones de euros sin ejecutar en esta
conselleria y, por tanto, lo que pedimos es que se ejecute este
presupuesto en los proyectos que el propio govern ha
anunciado que existían, y pensamos que es una propuesta
perfectamente razonable y positiva.

Y el tercer punto, e importante también, pues dar
cumplimiento a otro de sus compromisos del govern, que es
la eliminación de los denominados barracones.

Cuando la izquierda estaba en la oposición y en plena crisis
económica, con gravísimos problemas económicos en esta
comunidad autónoma, con problemas para pagar las nóminas,
para devolver los créditos, para pagar los gastos fijos,
acusaron al Govern anterior, con todo tipo de
descalificaciones, habituales en su discurso, de tener 93
barracones. Al principio de mandato afirmaron que uno de los
objetivos, a principio de mandato hacer tres años y medio, era
que iban a acabar con los barracones, incluso se lo
prometieron a sus socios, a los de Podemos. Hay que
recordar, por ejemplo, una célebre rueda de prensa, en
septiembre de 2016, en que el conseller y la portavoz de
Podemos vendían un plan para reducir el 70% de los
barracones. El año pasado, el curso pasado, hubo 122
barracones. Y este año, a nueve meses de finalizar el mandato,
afirman en prensa que hay 116, en la web de la conselleria
aparecen 113, no sé cuál de los datos es el correcto, y esa es
la realidad, los barracones siguen estando ahí.

Somos conscientes del incremento de alumnos, somos
conscientes de las dificultades, pero lo cierto es que ustedes
criticaban cuando había 93 barracones y tienen 116 y no los
eliminan, y a nueve meses de finalizar su mandato. Esto ha
sido objeto de denuncia en la Oficina del Derecho del Menor
por parte del Instituto Balear de la Familia, que ha denunciado
esta situación, y en los planes de infraestructura se preveía la
finalización del problema de los barracones, y en lugar de
finalizar, pues sigue estando ahí y de una forma importante y
preocupante.

Y es que está muy bien hacer planes de infraestructura, yo
creo que todos los gobiernos, yo estoy seguro que nos
venderán que por primera en la historia hay un plan de
infraestructuras, todos los gobiernos han hecho planes, todos
los presupuestos se han hecho en base a los planes de
infraestructura que tenían los diferentes gobiernos, todos los
consellers de educación de todos los colores políticos han
explicado sus planes de inversiones en las comparecencias en
esta cámara, pero no solamente hay que hacer planes de
infraestructura sino que hay que ejecutarlos, si no lo que
estamos haciendo es puro marketing o propaganda política.

Y la realidad, y no me lo podrán negar, es que el Plan de
infraestructuras de este gobierno va con retraso, con mucho
retraso, y no por problemas presupuestarios o económicos,
como podía ser en la anterior legislatura, sino porque es
evidente que hay un déficit de gestión. Y en lo que llevan de
mandato, y les quedan nueve meses para finalizar, tan solo se
ha inaugurado una nueva escuela en esta comunidad, Son

Macià es la única escuela que se ha inaugurado en todo el
mandato, que, por cierto, se la encontraron en tramitación, con
el proyecto hecho, con la dotación presupuestaria, con el
acuerdo con el ayuntamiento, con los acuerdos de traslado de
los alumnos y solamente pendiente de licitar, esta es la única
instalación nueva que han hecho durante todo este mandato, ni
una más.

Cuentan con 1.350 millones de euros más que el anterior
gobierno, tienen suficiente presupuesto, tienen 25 millones de
remanente de Tesorería del IBISEC sin ejecutar; aprueban un
decreto ley que lo que hacen es modificar la ley para agilizar
los trámites obligatorios que hasta ahora eran obligatorios,
con la finalidad de poder inaugurar antes de las elecciones. Y
siguen sin ejecutar el Plan de infraestructuras, y es que una
cosa es hacer planes y otra es gestionar.

Y han estado mucho tiempo ocupados en buscar las culpas,
en perder el tiempo buscando o echando culpas a los demás o
echando las culpas al Partido Popular y sin resolver los
problemas reales y sin gestionar. Y es cierto que en la
educación no todo se reduce a dinero y no solo es gastar más,
como defienden algunas políticas desfasadas, los datos de
abandono escolar, los datos de fracaso escolar, los datos de
conocimiento de lengua castellana, los datos de conocimiento
de lengua catalana en lugar de mejorar empeoran y seguimos
en la cola en los ratios de calidad de la enseñanza.

La educación son infraestructuras, son presupuestos
suficientes, pero también es gestión, también es libertad,
también es pluralidad y también es soporte a los docentes,
esfuerzo, conocimiento, capacidad y normas justas y
racionales. Y la educación no es una herramienta al servicio de
un proyecto política minoritario, sino que es algo esencial,
algo fundamental para mejorar el conjunto de la sociedad y el
futuro de la sociedad en su conjunto.

Ya sé que es complejo, ya sé  que gestionar y tramitar,
cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar se encuentra
con muchísimos problemas, pero lo que es evidente es que
con posturas radicales los que pierden siempre son los
alumnos y la calidad de la enseñanza, y esto,
desgraciadamente, es lo que ha pasado estos últimos años.

La legislatura está prácticamente acabada, y ahora vuelven
las prisas, se cambian las normas para evitar la lentitud de la
tramitación, tramitación que, por cierto, sí se exige a los
ciudadanos, sí que se exige a las empresas privadas y sí que no
cumple la administración; vemos como cuestiones que
problemas que cada año salen al principio de curso se vuelven
a repetir, vemos como, por ejemplo, este año siguen sin tener
adjudicado el transporte adjudicado en la isla de Menorca;
vemos como se vuelve a repetir el problema de los
barracones, que ya he citado; vemos, por ejemplo, como
sorprendentemente, el conseller acude a Menorca, un
ayuntamiento le pide tener una reunión urgente para tratar tres
proyectos urgentes de sus centros educativos, y el conseller,
que, en su comparecencia de la interpelación decía que él
utilizaba el diálogo y el consenso como norma fundamental de
su política, pues ni tan siquiera se reúne con el ayuntamiento
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para tratar tres proyectos que llevan cuatro años de promesas,
cuatro años de retrasos, uno con licencia dada, que no se está
ejecutando, como es el caso del Colegio Mestre Duran
d’Alaior, otro como el Doctor Comas, con goteras, y otro
como el Miquel Guàrdia, que sigue sin proyecto y ni siquiera
se ha presentado... evidentemente no tiene ni siquiera la
licencia, por cierto, que sí se había prometido y figura en el
plan famoso de infraestructuras, que me dirán que es la
solución de todos los problemas, sí figura, pero ni siquiera
hay proyecto y ni siquiera evidentemente ha pedido licencia.

Cuando un alcalde le pide esta reunión al conseller que se
va a desplazar a la isla de Menorca, pues dice que no tiene
sitio en su agenda, y curiosamente, claro, es un ayuntamiento
gobernado por el Partido Popular.

En definitiva, lo que le pedimos es que cumplan sus
promesas, en definitiva lo que le pedimos es que hagan el
favor de cumplir lo que figura en su propio proyecto, en su
propio plan de infraestructuras, que sean coherentes, que
dejen de buscar excusas buscando quienes son los
responsables con tal de quitarse la responsabilidad ustedes, y
que cumplan lo prometido. Lo que les pedimos es que voten
favorablemente esta moción, que simplemente les piden que
inviertan en infraestructuras educativas, tal como ustedes
mismos habían prometido.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Començam el torn de fixació
de posicions, començam pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, començam per la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom, esper que hagin pogut
passar un bon estiu, encara que sembla que el Partit Popular ha
aprofitat aquest recés, aquesta aturada per tornar amb les piles
carregades de certa demagògia, de cert c inisme i també de
certa amnèsia, perquè sembla que tenen un forat blanc en el
seu record respecte del que va fer el Partit  Popular,
precisament en matèria d’infraestructures en matèria
d’educació la passada legislatura, i sembla que no recorden,
encara que el Sr. Lafuente sí que ho ha fet, que quan va
començar aquesta legislatura dels acords pel canvi els
barracons ja eren aquí, hi havia certament 93 barracons, però
és que durant la seva legislatura el nombre va pujar de 50 a 93,
és a dir, gairebé es va doblar el nombre de barracons a la
legislatura del Partit Popular, i això sembla que no ho volen
recordar quan venen amb una moció com aquesta, a la qual,
certament, des de Podem, donarem suport als punts primer i
tercer.

Perquè sí que estam d’acord amb el fet que la Conselleria
d’Educació ha d’acomplir els seus compromisos, no només
amb nosaltres, sinó amb la comunitat educativa a la qual vostès

varen donar absolutament l’esquena a la passada legislatura,
sinó també perquè pensam que els nostres alumnes es
mereixen clarament rebre una educació de qualitat amb unes
bones condicions.

Hi ha una qüestió molt important i és que vostès no poden
donar lliçons en el sentit de tot el que hem dit, però després
també donaré una sèrie dades i recordaré una sèrie de
qüestions que són absolutament cabdals i que crec que el
Partit Popular, en aquesta amnèsia voluntària que demostra,
hauria de tractar de recordar.

Sembla que ho fan també perquè necessiten desgastar en
aquest darrer tram de legislatura aquest govern dels acords pel
canvi, però sempre que vostès es fiquen en aquesta gestió feta
en matèria d’educació ho fan com si no haguessin governat
mai, com si no hi hagués també un acumulat, un històric,
senzillament un resultat de tota la gestió que es va fer en
aquelles tres conselleries, per tres persones diferents durant
el Govern del Sr. Bauzá. En aquella legislatura vostès varen
abandonar la política d’infraestructures educatives, bàsicament
el que varen fer durant un any va ser, en concret, deixar el
pressupost de l’IBISEC a zero, això va passar durant els anys
2013 i 2014, justament si es deixa el pressupost de l’IBISEC
a zero és impossible fer inversions en infraestructures. Però
no només això, varen retallar, en general, en educació pública
especialment, és clar, i el que varen fer és donar l’esquena a
tota la comunitat educativa i implantaren el TIL i posar-la, per
tant, en peu de guerra, això també crec que caldria que
recordassin precisament que va ser el seu llegat en aquesta
legislatura, una comunitat educativa emprenyada amb la gestió
del Partit Popular.

Ara bé, dit tot això, des de Podem també necessitam deixar
molt clar que no és un bon argument polític, que no és ni tan
sols un consol l’argument que fa servir la Conselleria
d’Educació quan diu que la planificació d’infraestructures
educatives no es va poder fer perquè el Partit Popular no va
planificar; és a dir, justament hauria d’haver estat un
compromís d’aquesta conselleria i d’aquesta legislatura dels
acords pel canvi, fer el que el Partit Popular no va voler fer,
que és, precisament, una planificació, tenint en compte la
bomba demogràfica que durant aquests anys hem tengut.
Perquè això tampoc no és nou, és a dir, aquestes dades que
sortien a l’INE segons les quals som la comunitat autònoma
que més augmenta en població, ja se sabia, era una dinàmica
que s’arrossegava des de feia anys, era una dinàmica clarament
previsible, i per això es podria haver planificat aquesta
legislatura, Sr. March, d’una manera molt més clara. I
nosaltres, des del primer moment, vàrem demanar això, vàrem
dir: si vostès no planifiquen, si vostès no es posen
seriosament a pensar com solucionarem aquest tema dels
barracons, acabarà la legislatura i no podran acomplir els seus
compromisos. I justament d’això ens queixam, i ahir vam
expressar, des de Podem, el nostre disgust amb el fet que
aquest compromís de reducció dels barracons a finals de
legislatura, en un 70% o, com a mínim, en un 50%, no es
podria produir a aquest ritme marcat pel P la
d’infraestructures.
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Ahir vam saber també i vam conèixer, justament arran
d’aquesta moció que presenta el Partit Popular avui, que a
finals de l’any 2019 s’hauran reduït els barracons a un 50%; és
a dir, vostès arriben a un aprovat raspat, en el sentit que
reduiran a un 50 i no a un 70% els barracons i després no serà
a finals de legislatura, no serà el mes de maig del 2019, sinó
a finals d’any, 31 de desembre de l’any 2019 era la data que
fixava el director general, Antoni Morante.

Nosaltres sabem que és molt complicat i que era una tasca
difícil, després del que va deixar, del solar que va deixar la
legislatura del Partit Popular, però no ens podem conformar
amb això, no podem dir que tot el que passa és culpa dels que
han vengut perquè quan acaba una legislatura també hem de
retre comptes i hem de dir el que hem fet i per què no hem
pogut arribar fins on volíem. I jo crec que en aquest sentit
nosaltres hem estat sempre exigents i continuarem essent
exigents, perquè crec que és la nostra tasca com a partit, com
a força política que dóna suport extern a aquest govern, crec
que és la nostra insistir que els nostres estudiants, els nostres
alumnes i els nostres docents, després de la legislatura nefasta
que van patir, es mereixen tenir un desenvolupament del
procés d’aprenentatge amb unes condicions, amb unes
infraestructures que no siguin aules modulars o, per deixar-
nos d’eufemismes, barracons. Jo crec que no cal insistir molt
en les raons per les quals és important que la docència es
desenvolupi en centres dignes, però el Sr. March, com a
pedagog que és, jo crec que sap perfectament per què
juntament amb el tema de les ràtios la qüestió de les
infraestructures és to talment cabdal per a un procés
d’ensenyament aprenentatge en bones condicions.

I tornant la moció que presenta avui aquí el Partit Popular,
ja ho he avançat, nosaltres estam d’acord i per tant votarem a
favor del punt 1 i del punt 3, és a dir, votarem a favor que el
Govern compleixi els seus compromisos quant a la reducció
de barracons i quant a les inversions d’infraestructures. Per
què no votarem a favor del punt 2? La Sra. Riera, si hagués
estat aquí, podria haver informat, i jo crec que hauria d’haver
informat, que els romanents d’un any en infraestructures no es
poden gastar en el mateix any perquè els pagaments no
funcionen així, els pagaments funcionen d’una altra manera, i
la consellera, o l’exconsellera, hauria també de conèixer que
les coses no funcionen quan un vol pagar, quan l’administració
vol pagar, sinó quan els  pagaments es demanen. Llavors en
aquest sentit sabem que aquest pressupost de l’IBISEC, si hi
ha romanents, es podrà gastar després en funció de tot el que
es degui. 

Però com que encara em sobra un minut i busques,
m’agradaria també recordar al Partit Popular algunes altres
qüestions. És una pena, i també ho dic aquí al Sr. Martí March,
que no hi hagi centres nous, que no hi hagi places noves per
exemple a l’illa d’Eivissa. Això és dramàtic, fins i tot podríem
dir, perquè la situació a Eivissa és especialment complexa en
el sentit de l’escolarització; per això s’hauria d’haver impulsat
la creació de places noves, i en aquest sentit no podem amagar
també la nostra decepció i la nostra preocupació. Ara bé,
durant la legislatura anterior no es garantia una plaça escolar
a Eivissa a tots els alumnes de segon cicle d’educació infantil,

és a dir, 3, 4 i 5 anys, per manca de places, i això no passava
perquè sí, això passava perquè no s’estava invertint tampoc en
la legislatura anterior. Sentia ahir des d’Eivissa una persona
del Partit Popular queixar-se amargament que no hi havia
places i que no hi havia places noves; bé, això ja passava la
legislatura anterior, això no és cosa d’avui ni d’aquesta
legislatura.

Després també, a pesar de les constants reclamacions de
la comunitat educativa, la construcció del centre Son Macià no
s’havia iniciat, tampoc, i els alumnes d’infantil d’aquest nucli
havien d’assistir a classe a l’institut de Manacor fent ús del
transport escolar. Ja ho he dit abans i ho torn recordar: el
pressupost per a inversions de l’IBISEC durant els anys 13-14
va ser de zero euro, Sr. Lafuente, i això crec també que ho han
de tenir en compte. I podria continuar relatant totes les
mancances en matèria d’infraestructures que són
responsabilitat del Partit Popular, i que van deixar justament
aquests barracons que quan començava aquesta legislatura dels
acords pel canvi ja eren aquí.

I dit tot això, per acabar, des del Partit Popular no poden
donar lliçons d’absolutament res en aquesta matèria, i des de
la Conselleria d’Educació tampoc no poden treure pit de la
gestió feta. No era fàcil, ho sabem, però es podria haver fet
millor. Els nostres alumnes i els nostres docents s’ho
mereixien després del que van patir en mans del Partit Popular
la passada legislatura. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a
vegades se’ns acusa, als polítics, de demagogs, de parlar frases
buides, això si no de mentiders. Aleshores jo em dirigia a la
Sra. Riera, que és qui havia parlat a la interpel·lació, i el Sr.
Lafuente ha estat més moderat, però la Sra. Riera amb una
sèrie d’acusacions no ajuda gens al prestigi de la política. Al
Diari de Sessions, que es pot consultar en el número 126, va
dir que aquesta legislatura per part del conseller March era
perduda, i ho va argumentar de la següent manera en el segon
paràgraf, textualment, va dir frases com aquestes: “Ni una sola
millora en xifres educatives”. Sap perfectament la Sra. Riera,
i el Partit Popular, que no és cert: s’ha millorat en repeticions,
som la comunitat autònoma amb més segregació, s’han reduït
les ràtios, i això segur que ha de donar fruit.

Textualment també: “Ni un avanç en infraestructures”.
Torna a faltar a la veritat. Amb la planificació s’ha racionalitzat
el futur; però no només això: s’ha invertit al Conservatori
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Superior professional de Música de les Illes Balears, s’ha
ampliat l’IES Berenguer d’Anoia, el de Binissalem, s’han fet
millores a les teulades..., jo què sé, de l’IES Joan Alcover, per
exemple, i altres moltes que segur que s’han esmentat abans,
només faltaria. El 2017, dels 15,5 milions pressupostats en
inversions, se’n varen executar 10,3, i enguany crec que ja es
duen més de 12 milions. Val, aleshores això crec que hi ha un
càlcul aproximat de més de 40 milions de final de legislatura.

Més barracons que mai, una altra xifra així textual, una
altra falta a la realitat actual. Enguany han passat de 123 a 116,
segons consta a la pàgina web de la conselleria. Que són
molts?, sí; que la població en edat d’escolarització i sobretot
en edat de secundària a la nostra comunitat creix?, sí, i aquesta
dinàmica no és igual a la de les altres comunitats. Falta
finançament, falta tractar les Illes Balears com seria just.
1.000 alumnes més cada any són fruit d’un model econòmic
turístic que repercuteix en l’educació d’aquestes illes, i
hauríem de ser capaços d’invertir l’import de turisme
sostenible, creat per minimitzar l’impacte social a educació,
per exemple, a..., perdó, per minimitzar l’impacte social del
turisme, en educació invertir-lo. És un dels grans arguments
per reclamar més finançament, és una qüestió de justícia
social i territorial, i també la mostra d’una crisi autonòmica
actual.

També va dir “cap escola nova”; el Sr. Lafuente ha
rectificat, sí que hi ha el CEIP Son Macià, i en execució
d’altres com l’IES de Santa Maria.

Respecte de l’eliminació de barreres arquitectòniques i
fibrociment, pot veure la feina feta, i també la que queda per
fer, a la pàgina web, allà on està tot relacionat. Això sí que ho
tenen, la transparència de la pàgina web és extraordinària, tot
es veu, el que s’ha fet, el que està en procés i el que queda per
fer.

Sra. Riera -que no hi és-, enguany s’hauran contractat uns
350 professors més; al final de la legislatura seran uns 1.000.
Aquesta inversió permet, entre d’altres coses, reduir ràtios, i
per tant augmentar la qualitat de l’educació i millorar els
resultats. S’està sembrant. Aquest estiu s’han convocat
oposicions, senyors del PP, cosa que vostès no varen fer.
Vostès varen imposar el TIL sense estudis seriosos que
avalessin el resultat positiu, i l’actual conselleria ha mostrar
voluntat de comunicació i diàleg.

Vostès retallaren i molt. Fa gràcia, potser, Sra. Prohens,
però no va fer cap gràcia en aquell moment. Ja sabem que hi va
haver una crisi i que encara cueja, i ara la conselleria dirigida
pel Sr. March ha retornat els complements dels sexennis, els
de tutoria, els de caps de departament, així com s’ha acabat de
pagar la paga extraordinària manllevada. Això significa
inversions en educació per valor de més de 20 milions. També
han retornat ajudes a les escoletes que també s’havien retirat
i s’han incrementat; per no parlar dels ajuts a menjador
escolar, que en mals moments és quan més falta fan.

La posada en marxa també del PRAQ per donar sortides a
estudiants amb certes dificultats que havien cursat tercer de

PREMACK i després quedaven a un carreró sense sortida i hi
havia fracàs escolar. Només aquesta acció, que implica 60
docents més, poden lluitar per l’abandonament escolar, és una
altra mesura. També s’incrementa una figura del cap d’estudis
per cada centre que tengui més de tres línies, i això també
ajudarà a la convivència escolar. Més hores de PALIC per als
nouvinguts, que és una gran eina contra el fracàs. Tota aquesta
relació són mesures reals, són mesures d’inversió  en
educació. Per tant no és cert que sigui una legislatura perduda.

També divendres, a l’obertura de l’any acadèmic 18-19 de
la UIB, el rector va donar les gràcies a la conselleria i al
Govern per l’augment de les transferències, per la carrera
professional, per la disminució del preu de la matrícula, per la
inauguració de Can Oleo, pels estudis de medicina i del grau
de direcció hotelera, tot i que també va reclamar un nou
edifici. No tot és blanc ni to t és negre, no desvirtuem la
realitat, queda molt a fer. Clar, s’han de construir molts més
centres educatius i s’han de millorar les instal·lacions actuals,
però s’ha fet feina.

Votarem a favor del punt 1, perquè s’executin les
inversions pendents en infraestructures educatives el més aviat
possible, i també votarem a favor del punt 3, de compliment
dels compromisos d’eliminació d’aules modulars. 

Ara bé, votarem en contra del punt 2, d’inversions de
romanent del crèdit d’IBISEC abans de finalitzar el present
any, així com està redactat, una perquè aquest estiu s’han
avançat construccions i perquè no s’ha acabat l’exercici. 

Sí, tot és millorable i depèn de l’optimisme de la persona,
veure la botella mitja plena o mitja buida, però no torni a dir
que la botella és buida. Tots sabem i entenem -i esper que
comprenguem- que invertir en educació és molt rendible, és
la millor de les inversions d’una societat. Esperem que any
rere any s’incrementi el pressupost en educació de forma
important perquè serà la manera de veure com els polítics
servim a la societat. És urgent per al futur i és fonamental per
a la nostra societat un millor finançament a educació i hem de
sembrar la llavor per poder créixer a l’arbre. 

Ara bé, veu aquesta camiseta, li volia mostrar a la Sra.
Riera, la vaig dur molts de dimecres, molts de dimecres
perquè estim la meva vocació i perquè volia un millor futur
per a tota la societat. Ara per treure-la i mostrar-la-hi avui l’he
haguda de treure del fons de l’armari. Només això.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Silenci, per favor. Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Avui amb
aquesta proposició no de llei o la proposició de llei de
gratuïtat dels aparcaments dels hospitals públics i aquesta
moció sobre infraestructures educatives tenim una sensació
de viure un déjà vu que tot el temps es va repetint en aquesta
legislatura.

Ja els ho vaig dir una vegada, quan en aquesta cambra es
parla molt d’una mateixa cosa és senyal que no s’està
gestionant de la millor manera possible, i per desgràcia tenim
vuit o nou temes estrella que marquen el debat parlamentari
precisament perquè no se’ls ha donat encara una solució
adequada. Però perquè n’hem parlat molt i no em vull repetir
o no vull parlar d’altres temes que no són el fons d’aquesta
moció ni donar lloc a picabaralles que no aporten res a la
qüestió, els jocs dels “ i tu més” que no serveixen per arreglar
les deficiències de les escoles ni per eliminar aules modulars
o barracons, com vulguin dir-ho.

Així, quant a la moció, pel que fa al punt 1, que demana
executar en el termini més breu possible les inversions
pendents en infraestructures, evidentment hi estam a favor.
Aquestes inversions depenen d’un pla d’infraestructures
educatives al qual des del primer dia hem donat suport i
diguérem que el respectaríem, malgrat hem volgut fer i hem
fet incorporacions perquè no és un pla tancat i ho hem pogut
fer a través d’esmenes als pressuposts. El respectam perquè
aquesta comunitat està molt mancada de planificació i ara els
mestres, i sobretot els alumnes, en paguen les conseqüències
amb aules prefabricades, amb banys obsolets, amb teulades
d’amiant, amb barreres arquitectòniques que impossibiliten
l’accés a tothom per igual, amb problemes greus de calefacció
durant l’hivern i un llarg etcètera de situacions concretes que
ens trobam o ens hem trobat a gairebé tots  e ls  edificis els
escolars d’aquestes illes. Per tant, era més que necessari
estudiar la situació i planificar-ne les millores a fer, i sobretot
complir amb aquesta planificació i executar-la.

Pel que fa al tema dels romanents de l’IBISEC, que és el
punt 2, voldríem diferenciar entre els tipus de romanents que
hi pot haver, si sorgeixen de licitacions, de rebaixes en
licitacions de noves infraestructures o reformes o de
reformes que finalment no s’han executat completament o han
variat o, per altra banda, si són romanents de partides
compromeses en aquest pla d’infraestructures. Si parlàssim
del primer cas estaríem a favor que s’invertissin en reformes
necessàries, per suposat, però si parlam del segon cas ja saben
que preferim seguir amb la planificació feta i evitar repetir
desastres del passat. Per tant, esperarem que ens ho aclareixin
i, en tot cas, si no ens queda clar, ens hi abstendrem.

Pel que fa al punt 3 per suposat hi votarem a favor, som
conscients que hi ha hagut increments d’alumnes i també
increments d’estudis, però l’eliminació de les aules modulars
de les escoles i dels instituts ha estat sempre un gran titular
d’aquest govern, un titular que voldríem que no es quedàs en
el no-res, com ha passat amb altres.

Segons el Pla d’infraestructures el 2018 s’han de suprimir
42 barracons, per a 2019 s’han de suprimir 19 més, demanam
si compliran amb aquesta promesa. Avui a una pregunta que se
li ha fet al conseller sembla que ha dit que sí, en acabar
comptarem. 

Així com des del primer dia vàrem estar a favor d’un pla
d’infraestructures, i des de llavors hem actuat amb coherència,
també li vàrem dir que una vegada fet aquest pla s’havia de
complir i que estaríem vigilants, tenim moltíssimes coses per
fer d’aquest pla que encara no s’han fet i moltes, moltes
promeses per complir. 

Per tant, com he dit, des d’El Pi votarem a favor del punt
1 i del punt 3 i esperarem que ens aclareixin el tema dels
romanents. Per acabar, m’agradaria aprofitar aquesta moció en
infraestructures per fer un reconeixement als ajuntaments i a
les AMIPA dels centres de Balears, perquè massa vegades han
estat oblidats i perquè tant uns com les altres han fet gran
esforços durant molt de temps per suplir les mancances i les
deficiències de les escoles fent feines que no els
corresponien, però que han assumit per compromís amb
l’educació i amb els alumnes. És molt enriquidor que pares,
mares i també els ajuntaments s’hi involucrin, però en cap cas
aquests han d’assumir la manca de responsabilitat d’una
conselleria, la governi qui la governi. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom i bon període de
sessions també a tothom en aquesta primera intervenció meva. 

En matèria d’infraestructures educatives, encara que el Sr.
Lafuente em dirà doncs que em repeteixo, però efectivament
és que com que ja ho he repetit moltes vegades i és la doctrina
consolidada del meu grup parlamentari, per dir-ho així,
nosaltres creim que hi ha un instrument que és molt útil i molt
rigorós, que és un pla d’infraestructures, que evidentment,
com tot pla, no es compleix al peu de la lletra perquè... i més
que un pla d’infraestructures, i com vostè sap perfectament
millor que jo, fins i tot diria, l’execució de les
infraestructures requereix de tota una sèrie de prerequisits que
moltes vegades no depenen de la conselleria ni depenen del
Govern; per tant, quan es va aprovar aquest pla
d’infraestructures ja vàrem acordar que seria un instrument viu
i que l’aniríem revisant i crec que la manera realment rigorosa
d’enfrontar-se amb aquest tema que ens planteja, o que ens
plantejava avui la Sra. Riera, seria, per exemple, demanar una
compareixença a la comissió i analitzar exactament doncs per
què no s’han fet les coses que s’havien previst fer, quines
s’han fet en el seu lloc. 
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En aquest sentit com a mínim sí que podem dir que la
informació està perfectament disponible a la pàgina web i, per
tant, podem anar fent un seguiment de quin és el nivell
d’execució d’aquest pla. 

Amb el que no puc estar d’acord amb vostè de cap de les
maneres, Sr. Lafuente, és que digui que tots els consellers que
hi ha hagut han fet els seus plans, això no és veritat. És a dir,
mai no havia hagut a la Conselleria d’Educació un pla amb el
nivell de detall, de compromís i de previsions, especialment
demogràfiques, municipi per municipi, de les exigències que
hi haurà en els propers anys. Això no s’havia fet mai. Per tant,
vostè no vengui aquí a dir de forma genèrica que cada
conseller fa els seus plans perquè s’ha de reconèixer que hi ha
un canvi històric abismal entre el que s’havia fet i el que s’ha
fet fins ara, i la feina que s’ha fet ara és una feina rigorosa i
necessària. 

Aquest argument em porta també a fer-li una
puntualització, que vostè ha agafat un indicador, ha dit que
només s’ha inaugurat una escola. A veure, sobre la força
explicativa d’aquest indicador, jo només li puc dir, i estic
segur que vostè hi estarà d’acord amb mi, que el fet que s’hagi
inaugurat una escola aquesta legislatura ens parla més de la
passada legislatura, de la feina que es va fer la passada
legislatura que no s’ha fet en aquesta. Si vostè agafa com a
indicador les escoles que s’havien inaugurat vostè sabrà la
feina que s’ha fet en aquesta legislatura quan es vegin les que
s’han inaugurat la legislatura que ve. 

I aquí no estic fent res de l'“i tu més” aquests que deia la
Sra. Sureda, no estic fent res d'“i tu més”, tot i que es podria
fer, però ja ho han fet altres portaveus, jo no tenc cap
necessitat de fer-ho. Només li dic que, clar, si vostè el que vol
és jutjar la feina que fa el conseller Martí March no parli de
les escoles que s’han inaugurat aquesta legislatura perquè les
escoles que s’han inaugurat aquesta legislatura ens parlen de
la feina que es va fer a l’anterior, parli si de cas dels doblers,
dels milions d’euros que s’han invertit aquesta legislatura. I
com que els nombres també s’han dit, i no vull entrar a l'“i tu
més”, no cal que jo a vostè li digui els euros que s’han invertit
aquesta legislatura en infraestructures educatives i els que es
varen invertir la legislatura passada.

També vull dir en aquest sentit, i ara que he citat la Sra.
Sureda, que diu: “quan es parla molt en aquesta sala d’un tema
és que les coses no s’estan fent bé”, jo en això, Sra. Sureda, no
puc estar d’acord amb vostè, perquè la quantitat de vegades que
parlem d’un tema no depèn necessàriament del fet que les
coses es facin bé o es facin malament. Tots sabem la capacitat
redactora de la Sra. Riera, que, escolti, és una gran productora
de proposicions no de llei i de mocions, la qual cosa doncs,
escolti, en temes d’infraestructures, que precisament és una
de les coses que funciona més bé del Govern crec que és on
hi ha la desproporció més gran de les vegades que parlam
d’aquest tema i de com es porta aquest tema des del Govern,
i ja saben que jo, i el Sr. Martí March també ho sap, no..., no
sóc un entusiasta de totes les polítiques que es fan des de la
conselleria. Per tant crec que tinc una certa credibilitat quan
dic que en matèria d’infraestructures els temes estan bé. Bé,

credibilitat, en tenim tots, però ja sabem que alguns vénen aquí
a fer oposició, i altres tenim la sort que podem... tenim una
llibertat de moviments que no ens obliga ni a estar totalment
a favor del que fa la conselleria, ni a fer oposició sempre, i és
per això que dic que crec que amb aquest element és poc
discutible que les coses es fan bé en matèria
d’infraestructures a la conselleria.

Fetes totes aquestes consideracions i anant als punts
concrets de la seva proposició no de llei, jo crec que en el
primer punt és impossible estar-hi en contra, perquè, clar,
demanar que s’executin en el termini més breu possible les
inversions pendents doncs, escolti, què vol que li digui?, no
puc estar més d’acord amb vostè; crec que està formulat d’una
forma tan àmplia i tan ben intencionada que evidentment no
tenim cap mena d’inconvenient a votar-hi a favor. 

En canvi crec que el punt 2 es presta a molta més confusió.
Clar, parla d’invertir els romanents de crèdit. Jo quan ho vaig
llegir la primera vegada vaig pensar que es referien als
romanents de 2018, és a dir, els doblers que no s’aplicarien,
ja que diuen que s’està executant menys del previst, cosa que,
clar, em semblava una incongruència que demanem... abans
d’acabar l’exercici que parlem de romanents. Clar, si parla
dels romanents de 2017, primer crec que ho hauria de posar
a la proposició no de llei perquè si no no s’entén de què està
parlant; i també li he de dir que en aquest sentit crec que, és
clar, demanar que s’inverteixin els romanents depèn en gran
mesura de la capacitat d’execució; crec que en aquests
moments precisament l’IBISEC està fent front a un increment
de feina molt gran, perquè està fent una capacitat inversora
molt important, i per tant em sembla un brindis al sol, em
sembla molt agosarat demanar que abans que acabi l’any
s’inverteixin aquests romanents, que jo doncs no sé de quina
quantitat són; potser vostè a la seva intervenció ens ho podrà
aclarir perquè, com li deia, evidentment per invertir diners, és
a dir, invertir diners la qual cosa vol dir comprometre el
crèdit, es necessiten terrenys disponibles, es necessiten
projectes, es necessita tota una sèrie de prerequisits, en els
qual demana a l’IBISEC que abans d’acabar l’any, tenint en
compte que aviat es tancarà l’aixeta per poder fer noves
contractacions, perquè ho fan tots els governs i perquè és un
imperatiu de l’administració dels diners públics, em sembla,
bah!, una mica... fora de lloc, és demanar un impossible, i per
tant, la veritat, no hi veig cap sentit a votar a favor d’aquest
punt, i per tant hi votarem en contra.

I quant al darrer punt, el tema dels barracons, que realment
se’n parla molt aquí, sembla que és un tema molt icònic, el
dels barracons, jo moltes vegades ja he dit que sincerament hi
ha temes que em preocupen més, i vostè que ha fet tanta
referència a la qualitat, i a la llibertat, i a altres factors que
afecten l’educació, doncs jo  sempre he dit que realment
aquest tema... evidentment que em preocupa, però no crec que
sigui el tema al voltant del qual ha de girar tot el debat sobre
la política educativa. La problemàtica dels barracons a la
nostra comunitat autònoma està influïda per la fluctuació de
la població  escolar que, com vostè sap, és molt alta; hi ha
molts alumnes que se’n van, hi ha molts alumnes que vénen, a
vegades són els mateixos, a vegades són altres, i això -em
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sembla que ho deia la Sra. Vilaret- està vinculat a un
determinat model econòmic, en el qual, doncs bé, com deia
l’expressió aquella d’Ortega i Gasset, és un problema que hem
de saber conllevar, hem de saber gestionar, però és un repte
fruit d’una situació estructural de la nostra comunitat
autònoma, en la qual em sembla poc seriós banalitzar sobre
aquesta problemàtica.

En tot cas sí que estic d’acord amb vostè, o estic d’acord
amb el text de la proposició, de la moció, que els
compromisos s’han de complir. Hi ha uns compromisos en
matèria d’eliminació de barracons; tot i que n’he volgut
relativitzar la importància crec que evidentment és important
i que tots els alumnes de les nostres illes tenen dret a estar en
les millors condicions d’estudi possibles, i per tant si hi ha
uns compromisos creiem que no podem deixar de votar a
favor de demanar al Govern que compleixi els seus
compromisos.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Comença
un nou curs polític i també un curs escolar. Abans de res volia
desitjar un bon començament a tots vostès, i per suposat a
l’alumnat, als professionals de l’educació i a les famílies que
afronten un nou curs en aquests dies.

Com sol ser ja un costum, el Partit Popular aprofita l’inici
de curs polític -avui no ha estat la Sra. Riera, sinó el Sr.
Lafuente- per posar damunt la taula una qüestió, o la qüestió
educativa, millor dit, i forçar el Govern a dur a terme aquelles
tasques que durant l’anterior legislatura no varen fer o es varen
dedicar a retallar, com va ser el pressupost educatiu, entre
d’altres, i a més a més avui la primera pregunta d’aquest curs
polític ha anat sobre els barracons. Acabarà aquesta legislatura
amb moltes promeses i algunes realitat materialitzades, però
en el cas de noves infraestructures sincerament el balanç és
realment decebedor, especialment per a les Pitiüses. A Eivissa
i Formentera patim un dèficit històric, i alguns dels portaveus
que m’han precedit abans ho han comentat. Una de les
qüestions històriques que es vénen reclamant des de les
diferents illes i especialment des de diferents centres i
municipis és la falta d’aquests centres educatius nous, així
com importants reformes que s’han dut o que s’han de dur,
millor dit, a terme i que sembla que no arriben mai, al tractar-
se d’escoles o d’instituts molt antics, com per exemple el
col·legi Sant Ciriac de Santa Eulària.

El continu creixement de la població  a les nostres illes
durant aquests últims lustres, i he d’estar totalment en contra
del que ha exposat ara mateix el Sr. Castells, ha fet que molts
de municipis s’hagin vist completament desbordats davant de
la nova arribada de noves famílies i nou alumnat. Una dada: per

exemple a Eivissa tenim actualment més de 150.000 persones
residents i el 2000, és a dir, menys de vint anys, teníem una
població aproximadament com la de Menorca, que en té
actualment 90.000, alguns parells de milers amunt o avall. Per
tant en el cas d’Eivissa tenim duplicada, duplicada, la població
en menys de vint anys. Per tant aquesta justificació per part de
determinats partits polítics o forces no estan per res
justificades i els nombres són aquí.

Però qui és responsable d’aquesta situació? Moltes
vegades, i és obvi que aquí “y tú más”, com han dit uns i altres,
i després la Sra. Sureda ho ha comentat, els responsables són
el Partit Popular i el Partit Socialista i les forces que han
governat durant tots aquests anys, lustres i dècades, perquè per
una banda tenim a través de la institució de l’IBISEC, que
actualment es veu completament desbordada de feina que s’ha
de dur a terme, ja siguin obres petites, obres majors,
ampliacions de centres i la construcció de noves
infraestructures, per tant un dels problemes, i que des del
primer minut determinades forces polítiques i personalment
hem lluitat perquè tinguéssim més pressupost, i a més a més
vull recordar, fa un parell d’anys, com vàrem presentar des de
Podem una esmena a la totalitat de l’IBISEC per parlar o
obtenir aquest pla d’infraestructures de què tant avui s’ha
parlat.

Per una banda, l’IBISEC, però per altra també -i moltes
vegades ho han comentat alguns responsables, i aquí hauríem
de dir mea culpa tots  e ls  que són als municipis- són els
ajuntaments, que no han posat a disposició del Govern els
terrenys necessaris per dur a terme la construcció dels centres
educatius necessaris. L’especulació immobiliària, la ineptitud
i la falta de voluntat política són alguns dels responsables, i
avui -moltes vegades sempre la gent de Mallorca parla dels
municipis de Mallorca però jo avui també faré referència a
altres- no puc passar per alt que per exemple demà no serà un
dia normal, i per avui també m’he posat la meva samarreta
verda, una de les que tenc, igual que tantes vegades he fet
durant aquesta legislatura i l’anterior legislatura per recordar
tot el dèficit que patim.

En aquest cas, demà no serà un dia normal per a l’escola de
Campos ni per a l’escola de Caimari ni per a la gent de Sant
Josep, per exemple, que està esperant el col·legi de Cala de
Bou o per exemple a Sant Ferran a Formentera o per exemple
a Santa Eulària que portem demanant diverses escoles al
respecte, etc. 

Davant d’aquest panorama em sembla que treure pit per
part de la consellera em sembla que és una mica agosarat.
Només una dada en aquest sentit, Sr. March, s’invertiran en
aquest curs, o almenys segons dades de vostè, 12,5 milions en
millores d’infraestructures -torn a repetir, 12,5 milions- sobre
un pressupost de 5.000 milions d’euros d’aquesta comunitat,
és a dir, això suposa un 0,25% de tot el pressupost d’aquesta
comunitat que es dedica a la millora i construcció de centres
educatius, això, fent una translació, és la meitat del que
costarà la inversió que pagarem tots els balears pel tema de les
autopistes d’Eivissa, que aproximadament cada any pagam 22-
24 milions. Per tant, dedicarem només la meitat del que
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s’estarà pagant enguany, com cada any durant 25 anys per culpa
del Partit Popular, a aquesta qüestió, però avui també recordar
doncs aquests 500 milions d’euros autopistes, 120 o 130
milions d’euros en el Palau de Congressos, pràcticament
1.000 milions d’euros en l’Hospital de Son Espases, 700
milions en l’Hospital de Can Misses, Palma Arena, metro, etc.
Això fins arribar a un deute de 9.000 milions d’euros
d’aquesta comunitat.

Per tant, sembla ser que no li ha interessat mai ni a un
partit ni a l’altre quan ha estat governant, per tant, to ts  són
responsables i a veure si d’una vegada fan un esforç per fer la
inversió pertinent. Vull recordar que des del primer minut tota
la comunitat educativa demanava 1.000 milions d’euros a
principis de legislatura, onsón els 1.000 milions? No
existeixen. 

Sr. Conseller i resta de forces polítiques, especialment al
Partit Popular que ara no governa a Madrid, actualment tenim
un pressupost del 3% del PIB en Educació, pràcticament la
meitat del que recomana la OCD i la UNESCO. En el seu
moment el Partit Socialista es va aixecar fa uns mesos de la
subcomissió d’Educació perquè el Partit Popular no posava un
5% del PIB al respecte, què farà ara el Partit Socialista a
Madrid, Sr. Conseller?, què faran la resta de partits en els
pròxims pressuposts d’educació el 2019? És responsabilitat
de tots i de totes les persones que som aquí legislant i
aprovant els pressuposts.

Sobre la qüestió que avui ens presenta el Partit Popular
sobre els tres punts vull comentar que votaré a favor, com no
podia ser, i en aquest sentit sincerament, com ja ho he
comentat, les paraules són insuficients per descriure la
situació, per exemple, en el cas d’Eivissa. Aquest estiu ni el
Sr. March ni el Sr. Morantes han pogut anar a fer la foto que
han fet a la resta d’illes perquè quatre de les cinc obres majors
que s’havien de fer a la nostra illa no s’han pogut fer perquè
han quedat desertes. En aquest sentit avui hem llegit que
intentaran, intentaran, per part tant del conseller com de la
delegada d’Eivissa, aglutinar aquestes quatre obres i a veure si
alguna empresa s’interessa per millorar les reformes. Vull
recordar que lloverá sobre lo mojado, Sr. Conseller i, a més,
el Sr. Lafuente el tema per exemple del Conservatori de
Música i Dansa, una infraestructura que després d’anys feta no
s’ha arribat fins fa poc i pagant 400.000 euros, o
aproximadament, a la constructora al respecte, doncs
continuarem si plou, i ha plogut aquests dies a Eivissa, veient
com les classes, els passadissos s’omplen d’aigua.

Vull recordar també que, per exemple, el Partit Socialista
d’Eivissa ha prioritzat una escola d’hostaleria que costarà més
de 9 milions d’euros a l’hora de fer l’Escola Oficial d’Idiomes
o l’Escola d’Arts quan el Sr. Conseller s’havia compromès que
el curs 18-19 seria una realitat a Eivissa. Una altra mentida
més al respecte. 

Sobre altres qüestions, sobre el punt 2 és obvi que, com ja
han comentat els diferents portaveus, els romanents, com no
podria ser, es queden perquè no s’han executat. Com ja també
ho ha manifestat algun portaveu el retard en l’execució d’obres

és imminent i és per (...) i, per tant, és una constatació i
demanam al Govern que faci tot el possible perquè siguin una
realitat aquestes obres. 

I el tercer punt que presenta aquesta moció, doncs, què he
de dir al respecte després d’estar treballant conjuntament amb
el Govern per eliminar aquella esmena a la to talitat de
l’IBISEC i veure que el 70% dels barracons no serà una
realitat, que avui tenim 25 barracons, els mateixos que l’any
passat, a Mallorca n'hi haurà 86 menys, possiblement fins i tot
a Eivissa tendrem una a Sant Mateu, és inadmissible. Sr.
Castells, si de veritat pensa vostè  que tenir alumnat a
barracons o tenir un barracó, perdó, que és utilitzat com a un
menjador és digne per parlar de l’educació, doncs, en fi, sense
comentari. 

Comentava, per exemple, s’està invertint gran quantitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, s’està invertint gran quantitat de docents i per exemple
quan arriba una classe a 28 alumnes el que es fa és posar un
altre docent, és a dir, que tenim dos docents en una classe amb
28 alumnes i el que hauríem de tenir és... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera... 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO.

... dues aules amb un... amb dos...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Conxa Obrador. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, desitjo que
tenguin un bon inici de curs, a vostè, la conselleria que
gestiona l’educació, també als docents, als alumnes i a les
seves famílies. 

M’agradaria començar i no ho tenia previst, però atès que
hi ha hagut grups que s’han referit que aquí ens retrèiem i que
“el tu més” i tot aquest tema d’oblidar el que ha passat en
aquesta comunitat quan governava el PP, jo crec que
precisament el que hem d’aprendre és a conèixer el que ha
passat per no tornar a repetir el que hem vengut patint. El que
hem de recordar és que quan governa el Partit Popular el que
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passa és que el benestar de la comunitat, el benestar de la
ciutadania baixa a quotes inassumibles. 

Nosaltres vàrem denunciar a l’anterior legislatura que el
Partit Popular estava desmuntant l’educació pública, estava
desmuntant la sanitat, no invertia en educació, en definitiva,
deixava que el benestar social, que el benestar de la ciutadania
depengués del poder adquisitiu d’aquells ciutadans que es
poguessin pagar la sanitat, d’aquells ciutadans que es
poguessin pagar l’educació i d’aquells ciutadans que es
poguessin pagar l’accés a l’habitatge. Per tant, per conèixer i
rectificar i modificar aquestes realitats no les hem d’oblidar.
Per tant, el principi de neutralitat, senyors diputats, no existeix
quan es tracta de defensar l’interès general de la població. 

I què va passar? Ja ho sabem, ja ho hem dit, l’anterior
legislatura d’on venim. Li record al Partit Popular on érem a
un any d’acabar la legislatura, érem amb la gent al carrer
contra les seves polítiques educatives, i com està aquest
govern a un any d’acabar la legislatura, doncs, està en pau amb
la comunitat educativa, treballa conjuntament amb els docents
i amb les famílies per tal d’aconseguir una educació pública de
qualitat. I aquest és l’objectiu. 

Ara el Partit Popular, el Grup Popular, presenta una moció
en positiu, ha dit el Sr. Lafuente, idò bé, esperam que sigui una
declaració d’intencions que perduri en el temps i que no sigui
fruit d’una demagògia estratègica de cara a recuperar un poc
el suport de la comunitat educativa, que la té prou molesta per
tot el que va fer a l’anterior legislatura amb les seves
polítiques de retallades. Vostès varen considerar que
l’educació era una despesa i, per tant, es varen permetre
retallar en educació i retallar pensant que estalviaven.

I mirin, ara venen, i és clar, ja els ho he dit, pensen que les
inversions s’han de continuar, que l’educació tot el que es posi
sobre educació no és una despesa i per tant els donam
l’enhorabona, perquè han vengut a les nostres, han vist la llum
d’una vegada. I ja li dic, esperem, Sr. Lafuente, que això no
siguin focs artificials que tenguin a veure amb recuperar espai
polític.

Miri, per a nosaltres, una inversió en educació mai no és
suficient, ho hem dit moltes vegades, no ens cansarem de dir-
ho i de repetir-ho, mai no n’hi ha prou, però hem de ser
conscients també de les limitacions pressupostàries, i també
hem de ser conscients que no sols hem de construir
infraestructures per millorar la qualitat de l’educació; hem de
continuar augmentant el nombre de professors, hem de
continuar abaixant les ratios, hem d’augmentar l’atenció a la
diversitat, les beques de menjador, les ajudes a les escoletes.

S’ha treballat molt durant aquests tres anys per revertir
l’enfonsament, per treure a la superfície tot allò que el Partit
Popular va enterrar i encara queda molt per fer.

Vostès han dit i han repetit que ha estat una legislatura
perduda, però jo els vull recordar que en aquests tres anys el
pressupost en inversió ha multiplicat per 4 el pressupost del
Partit Popular, el que va dedicar a l’anterior legislatura; hem

passat dels seus 10 milions als 44 milions d’inversions, i
acabarem la legislatura havent invertit més de 60 milions
d’euros.

Per tant, aquesta és la diferència, 44 milions que s’han
repartit en 560 obres majors i menors, a 240 centres, això
representa que el 90% dels centres educatius de les Illes
Balears han tengut qualque tipus d’inversió.

Per tant, recordar també que aquest estiu s’han invertit 12
milions en obres a centres educatius a 96 obres. No es tracta
només d’invertir, es tracta de planificar i per això es va aprovar
el Pla d’infraestructures educatives, per posar ordre i seny a
la inversió. S’ha acabat el qué hay de lo mío, que és el que va
primar quan governava el Partit Popular. Per tant, invertim més
i millor i facilitam que es millorin les condicions a molts
centres, amb planificació i amb temporalitat. En aquests
moments i fins a l’any 2019 s’executaran moltes obres, obres
d’ampliació  a 15 centres i 6 centres nous que es troben en
diferents fases d’execució.

Per tant, en relació amb les seves propostes, dir-li que,
respecte del punt 1, crec que hem deixat que es treballa per
dur endavant les inversions previstes, si bé és cert que algunes
no s’han pogut realitzar per problemes d’altres tipus, com són
aquelles obres que no s’han pogut fer per haver quedat
desertes i s’han tornat treure les licitacions.

A Eivissa volia dir que no hi ha hagut solars disponibles,
només hi ha hagut solars a Sant Josep i recentment a
Formentera, i a Santa Eulària dir-los que tampoc en aquests
moments no hi ha solars disponibles.

Per tant, e l nostre vot serà afirmatiu, donarem suport a
aquest punt, perquè la nostra intenció és seguir instant la
conselleria a millorar les nostres infraestructures, i en aquesta
línia es treballa.

En relació amb el punt 2, dir que la conselleria ja inverteix
part del romanent i que així es continuarà fent durant el 2019,
per tant, des del Grup Parlamentari Socialista consideram que
en aquests moments és impossible aprovar aquest punt, perquè
tècnicament és irrealitzable, perquè no hi ha temps material de
fer la tramitació, la inversió i les obres en aquest trimestre, i
hem de seguir durant l’any 2019 aquestes inversions.

Pel que fa al punt 3, després d’haver doblat vostès les aules
modulars a la seva legislatura, Sr. Lafuente, passant de 50 a 93,
sense incrementar el nombre d’alumnes, que no varen tenir
increment d’alumnes, vostès demanen la seva total eliminació.
Sr. Lafuente, vostè sap que hi ha un pla d’eliminació d’aules
modulars dins el Pla d’infraestructures i que es treballa en la
seva reducció. El conseller ja s’ha referit a aquesta línia i a
aquest objectiu, s’ha compromès i es treballa i, per tant,
pensam que es donarà compliment a treballar en aquesta línia.

En definitiva, hem fet molta feina per revertir aquesta
situació en què el Partit Popular va deixar els centres
educatius, i que en el 2019 hi haurà un seguit de centres que
es construiran o estaran a punt de començar. Queda molt per
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fer, tenim un projecte que va més enllà d’aquesta legislatura,
necessitam revertir tot el que no es va fer a l’anterior
legislatura i, per tant, es necessita més temps per poder arribar
allà on volem i on volen els docents, on volen les famílies i on
volen els alumnes d’aquesta comunitat.

Per tant, ja he comentat el nostre sentit del vot i acabaré
dient que estam en la línia i que volem continuar i no tornar
enrera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Conxa Obrador. Passam al torn de paraula del
grup proposant, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, en turno de réplica quisiera
destacar, como era previsible, se nos dice que el Plan de
infraestructuras es la solución de todo, yo creo que el Plan de
infraestructuras es un paso positivo pero no es la solución de
todo, porque planificar está muy bien pero lo difíc il es
gestionar y llevarlo a término, y eso es lo complicado. En el
Plan de infraestructuras hay unos indicadores que están muy
bien, que estaban en la conselleria y, por otro lado, hay una
lista de cuestiones a hacer, pero no hay ninguna relación entre
los indicadores y la lista de cuestiones a realizar. Creo que es
muy fácil planificar y es muy difícil gestionar.

También se ha dicho que este govern lo ha hecho todo, que
ha invertido muchísimo, y que el gobierno anterior no hizo
nada. Yo creo que esta demagogia no se la merecen los
ciudadanos, no se la merecen, sobre todo cuando hablamos de
un tema tan importante como es la educación.

Y si miramos el Plan de infraestructuras y miramos cuál es
su estado, vemos que en la mayoría de los proyectos ¿qué es
lo que abunda? Proyecto en redacción pendiente de solar, y así
vemos ejemplos como Campos, Alcúdia, Mercadal, Sant
Carles, Santa Eulària, Can Picafort, Formentera, etc. Esa es la
situación del Plan de infraestructuras y que quedan nueve
meses para finalizar la legislatura y, como he dicho, y como
se dijo en la interpelación, por cierto hay alguien que no leyó
bien la interpelación, solamente se ha hecho un centro escolar
nuevo. Y se ha planificado, se ha planificado mucho, vean el
estado, toda la legislatura planificando y echando la culpa al
Partido Popular.

Y ahora nos dicen que han invertido mucho, y volvemos a
las inversiones invisibles, se ha invertido mucho pero las
inversiones no las vemos, como en los tiempos del Sr. Antich.

Y a algunos les gustaría que el Partido Popular no hablase
de educación y le niegan la legitimidad para hablar de
educación, evidentemente no les vamos a hacer ni caso porque

somos el principal partido en esta comunidad y tenemos todo
el derecho a hablar de educación.

(Alguns aplaudiments)

Y no cuela, no cuela, Sra. Obrador, decir que el Partido
Popular no hizo nada en materia de educación, no cuela, y no
cuela porque es una falsedad, es una falsedad y usted lo tendría
que saber, y si no lo sabe mucho peor para usted, porque crear
confusión, crear falsedades intencionadas, decir mentiras para
que al final se disfracen de verdad, yo creo que, precisamente,
es lo contrario a la educación. Y tenemos que crear gente
educada, tenemos que crear gente educada para evitar la
ignorancia, para evitar los perjuicios, para desmontar los
mitos y para evitar precisamente las falsedades intencionadas.

Pero la verdad al final es la verdad, y si uno busca y no va
muy lejos, pues la suele encontrar, y usted dice, Sra. Obrador:
es que no hay que olvidar lo  que hizo el Partido Popular.
Bueno, pues me voy a la hemeroteca a ver qué hizo el Partido
Popular y me encuentro en la hemeroteca, día 10 de
septiembre de 2012, inaugurado nuevo centro público en
Menorca, el conseller que lo inaugura, el Sr. Rafael Bosch, se
trata de un centro público, Margalida Serra, 450 plazas, vaya,
era el gobierno del Partido Popular, el que no hizo nada, según
la Sra. Obrador, y que no vale la pena recordar o que vale la
pena recordar para no repetirlo, un centro nuevo en Menorca,
lo hizo el Partido Popular. Y sobre todo lo pagó, 4 millones
de euros, lo pagó, porque el anterior govern, hay que recordar
el del 2011, recuerdo perfectamente que han sentado al
empresario que hacía muchas obras para la Conselleria de
Educación, no cobró, fue a concurso de proveedores, tuvo que
cerrar la empresa después de toda la vida de trabajar y echar a
sus trabajadores a la calle, eso es lo que pasó con el gobierno
de izquierdas anterior, desgraciadamente.

Pero me voy también a la hemeroteca, septiembre de
2012, el Sr. Bosch anuncia que en Maó se reformará Sa
Graduada. Y seguimos en la hemeroteca, octubre de 2013: “El
Govern invierte 7 millones de euros en infraestructuras
educativas en Menorca, ampliación del Pasqual Calbó, 1,9
millones; carpintería del Colegio Público d’Es Castell Ruíz y
Pablo; voladizo del Mateu Fontiroig; reparación de cubiertas
en Maria Àngels Cardona; reparación en José María Quadrado;
placas en Biel Martí de Ferreries i en el Cap de Llevant de
Maó, y usted dice que no hizo nada, eh. Pues yo creo que hay
que tener memoria, efectivamente hay que tener memoria
porque en los momentos más difíciles de esta comunidad se
hicieron inversiones en educación y las hizo el Partido
Popular, y se viene aquí y se dice que no se hizo nada. Pues yo
creo que hay que tener memoria.

Pero hay que seguir mirando la hemeroteca, y miro la
hemeroteca y qué me encuentro en 2013, un titular muy
curioso, se lo voy a enseñar, Sra. Obrador, se lo voy a enseñar:
“El PSOE considera un despilfarro la reforma de Sa Graduada
de Maó”, un centro demandado por la sociedad de Maó, por
los docentes y los colegios, eso es lo que decía el Partido
Socialista en Maó, considera un despilfarro invertir en
educación.
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Desgraciadamente..., por cierto, y también lo consideraba
en la Escuela de Adultos, que ahora está en su Plan de
infraestructuras en el Cuartel de Santiago. Esa es la realidad,
y es verdad, hay que recordar esa realidad.

Y podemos seguimos mirando la hemeroteca, 27 de agosto
de 2014: “La reforma de Sa Graduada corona las aspiraciones
educativas -dice la prensa- de la ciudad de Maó”, 300 alumnos
más podrán ir al centro educativo en Maó. Vaya, no hacían
nada, tenían cero en el IBISEC, para tener cero en el IBISEC
se hicieron bastantes inversiones, y lo inauguró el Sr. Bauzá.
Por tanto, yo creo que en temas de educación la demagogia
hay que dejarla a un lado, y reconozco que efectivamente hay
dificultades para invertir, y reconozco que es difícil ejecutar
los proyectos de la lista que figuran en el proyecto de
inversiones, pero no me vengan ustedes a decir que el Partido
Popular, en los peores tiempos económicos de esta
comunidad, no hizo nada en materia de educación.

Le puedo hacer la lista de Ibiza, Sa Serra, Sant Antoni,
Colegio de Sa Bodega, Can Marines y Es Quartó del Rei,
Colegio Sa Joveria, todo esto fueron inversiones en la isla de
Ibiza que hizo el Partido Popular, inversiones de ampliaciones
o colegios nuevos, cero por este govern. Por tanto, no es un
proble..., y en este momento no es un problema de
financiación...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, per favor, vagi acabant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

..., es un problema de gestión. Por tanto, señoras y señores
diputados, ya está bien de excusas, ya está de esforzarse en
echar la culpa a los demás, esfuércense en cumplir sus
compromisos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Procedirem a la votació de la
moció, per separat, de tots els punts? Accepta el vot separat de
tots els punts?

Doncs, passam a la votació del punt 1. Votam.

49 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

19 vots a favor; 28 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

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

IV. Escri t RGE núm. 8779/18, de sol·licitud de
compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb
la presentació del límit màxim de despesa no financera
per a l’exercici del 2019.

Passam al quart punt de l’ordre del dia d’avui que
correspon a la compareixença, amb debat i votació, de la Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació
amb la presentació del límit màxim de despesa no financera
per a l’exercici 2019, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE
núm. 8779/18.

Intervenció de la Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, té la paraula la Sra. Consellera, Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Hem encetat l’elaboració dels pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019
i, com ja saben, la primera passa és el debat i la votació, avui,
aquí, en el Parlament, del límit del sostre de despesa no
financera per a l’any vinent.

El Consell de Govern va aprovar, el passat 31 d’agost,
l’acord pel qual s’ha fixat el sostre de despesa no financera en
4.434 milions d’euros per a l’any 2019. Arribam al quart
pressupost d’aquest govern i confiam que els grups donin
suport majoritari a aquest nou sostre de despesa, com han fet
cada any, per poder avançar en els nous pressuposts de la
comunitat autònoma, la principal eina que té un govern per
desenvolupar les seves polítiques, per garantir confiança i
estabilitat i també millorar els serveis públics.

Com hem fet sempre, preparam els comptes públics des
del rigor, que crec que demostram en aquests anys, i també
vull destacar que assolir  un quart pressupost és també una
mostra d’estabilitat d’aquest govern i del pacte de
governabilitat d’aquesta legislatura, un fet que també
contribueix a l’estabilitat econòmica de la comunitat
autònoma, sense cap dubte.

Aquest govern ha tengut clar des del primer dia que volia
millorar la vida dels ciutadans i enfortir l’estat del benestar,
aquest compromís s’ha reflectit cada any en els pressuposts,
gràcies també a un cicle econòmic de creixement que hem
anat traslladant any rera any a recuperar i consolidar les
polítiques socials i també ens ha permès reactivar la inversió
pública la qual representa el motor econòmic i que havia estat
aturat massa anys en aquesta comunitat autònoma.

Per a l’any 2019 tenim com a objectiu dels pressuposts
que els pressuposts ajudin a reforçar aquesta millora
continuada de serveis públics que posam a l’abast de la
ciutadania i al mateix temps contribueixi a mantenir un bon
cicle econòmic per garantir l’estabilitat i prosperitat
econòmica de les Illes. La base sobre la qual s’aixequen els
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pressuposts és el límit de despesa no financera i que avui
debatem en aquesta cambra, i és un sostre que arriba a la
quantitat de 4.434 milions d’euros, això és un 8,5% més que
els d’enguany i representa un augment de 347,5 milions més
que els pressuposts actuals, 347,5 milions més.

És un sostre de despesa valent i  demostra un esforç
pressupostari continuat que fa aquest govern per reforçar les
polítiques i els serveis públics. El pressupost públic actua com
a palanca o ha d’actuar com a palanca per traslladar la millora
econòmica a tots els sectors de la societat, per aconseguir una
societat més igualitària, amb majors oportunitats per a tothom,
major progrés i cohesió social i que es reparteixi millor la
riquesa que es genera a les Illes Balears. La gestió del Govern
ha demostrat que l’augment continuat del pressupost social i
d’inversió pública és compatible amb el compliment dels
objectius d’estabilitat, dèficit, deute i  regla de despesa, i la
reducció del termini de pagament als proveïdors, dins un marc
de creixement econòmic.

Al mateix temps, el pressupost és un instrument per
esperonar l’economia de les Illes, com així hem fet aquests
anys. En aquest punt vull destacar que ens trobam en un
escenari de creixement econòmic sostingut a les Illes, tenim
una previsió entorn d’un 3% a finals del 2018, per sobre de les
taxes de creixement que hi ha al conjunt d’Espanya i al conjunt
d’Europa. Es manté el creixement a un ritme important i
positiu, des del 2015 Balears ha acumulat un creixement d’un
11,6% de l’economia, mentre que a tota Espanya, en aquest
mateix període, el creixement ha estat d’un 9,8%.

Balears és ja una de les comunitats que ha recuperat el PIB
davant de la crisi, precisament el PIB és un 10,8% superior al
del 2008. Aquests valors permeten seguir creant ocupació i
reduir atur, som l’única comunitat amb menys atur que en
2008, i també la comunitat amb una major ocupació respecte
d’abans de la crisi, 71.601 treballadors més a les Illes. També
som la comunitat que més ha reduït la taxa d’atur de llarga
durada i també s’ha reduït la contractació  temporal, mentre
que la creació d’ocupació indefinida s’ha accelerat fins a
42.000 treballadors més en contractes indefinits més que
abans de la crisi.

Aquest escenari de creixement mantingut genera un
augment dels ingressos que, conjuntament amb una voluntat
política i bona gestió del Govern, es tradueix en un pressupost
expansiu dedicat a l’augment de polítiques socials i a
potenciar la inversió pública. Si fem la vista enrere veurem
que el Govern ha augmentat el sostre de despesa del
pressupost, el que va directament a polítiques, amb més de
1.000 d’euros en quatre anys, un augment exactament de 1.084
milions d’euros en quatre pressuposts, 1.084 milions d’euros
en quatre anys. Aquest important increment dóna una idea
clara de la voluntat política ferma d’aquest govern per complir
els seus compromisos i aprofitar en aquest sentit un marc
favorable, un marc econòmic favorable.

En aquest punt consider que el temps ens dóna la raó i
donaré algunes xifres. A data de tancament de 2017, en tres
anys, la despesa social executada s’havia augmentat en un

20,3%; l’any 2018 en pressupost es va incrementar la despesa
social un 9,4% més, i evidentment amb els pressupostos de
2019 continuarem incrementant aquesta despesa en polítiques
socials. Aquest esforç ha permès al Govern o a les Illes
Balears reduir en tres anys el diferencial del pressupost
destinat a polítiques socials respecte..., el que té les Illes
Balears respecte  de la resta de comunitats autònomes; hem
reduït el diferencial de despesa en termes per càpita de les
polítiques socials de Balears respecte de la mitjana nacional. 

Un altre dels compromisos importants d’aquesta
legislatura és reforçar..., ha estat i és reforçar la inversió
pública. Avui precisament hem sentit molt de debat en aquest
sentit i vull dir que el primer que va haver de fer aquest govern
quan va començar és posar en marxa la roda inversora, que
havia estat totalment aturada per l’executiu anterior, totalment
aturada.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Hem dissenyat i hem planificat les inversions en
infraestructures a través de plans a cada sector.

Mirin, senyors diputats, no hi ha cosa pitjor que no tenir
pressupost, i és no tenir projectes, i entre 2011 i 2015 no hi
havia ni planificació , ni execució, ni manteniment; però
sobretot no hi havia planificació, que és el que ha de garantir
les inversions. En aquesta legislatura hem planificat, hem dotat
de recursos els plans d’infraestructures que precisa la
comunitat autònoma per posar els serveis públics al nivell que
es mereix la ciutadania, els serveis públics i les
infraestructures. Així en tres pressupostos, entre 2015 i 2018,
la inversió ha augmentat en 220 milions d’euros, i evidentment
els farem créixer en el pressupost de l’any 2019. 

Tot això que he explicat, aquesta millora de despesa social
i d’inversió, s’ha traduït evidentment, com el que pretenem, a
millorar la vida de la ciutadania, i posaré alguns exemples,
perquè els exemples és el que millor explica la realitat,
exemples reals. 

En educació -i crec que també abans ja ha sortit-, 1.200
professors més, més professors a l’escola pública que mai en
la història de les Illes Balears; inversions en el 80% dels
centres públics de les Illes Balears, la passada legislatura es va
descuidar aquest tema; en tota la legislatura ja duim, en tres
anys, duim 44 milions d’euros en infraestructures en
educació, que això suposa quatre vegades més del que es va fer
la passada legislatura, i no hem acabat. En salut hem reobert
els centres de salut l’horabaixa, hem reduït llistes d’espera,
hem recuperat també 1.000 professionals a l’àmbit sanitari,
hem incrementat inversions, ja duim 111 milions d’euros
executats en inversions a la sanitat pública. En serveis socials
hem implantat una renda social que ja arriba a 11.100 persones
beneficiàries, o hem creat 440 places de residència per a
persones majors. En matèria d’habitatge, un pla d’habitatge que
estarà dotat amb més de 50 milions d’euros i que inclou la
construcció de més de 500 pisos de protecció  pública. En
ocupació també hem fet un gran esforç augmentant gairebé el
100% del pressupost destinat a polítiques d’ocupació. També
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s’han fet passes importants en transport públic, com
l’electrificació del tren o l’elaboració d’un pla de mobilitat
que posa les bases del futur del model de transport que s’ha de
desenvolupar en els propers anys. En medi ambient en tres
anys també ja hem superat la xifra d’inversió executada per la
conselleria respecte de la legislatura passada, i a ABAQUA ja
s’han invertit gairebé 100 milions d’euros en projectes de
sanejament i abastament d’aigua.

Aquí vull fer també una reflexió important en el que és
l’impost de turisme sostenible, sobre estades turístiques, que
és una fita important d’aquest govern la seva implantació, i que
evidentment a part de ser una eina redistributiva també és una
eina clau per potenciar la inversió pública. De fet l’ITS ha
permès destinar entre l’any 2017 i l’any 2018 94 milions
d’euros a nous projectes; si hi afegim la previsió del nou pla
que s’adjudicarà l’any 2018, que preveu 110 milions més,
acabarem la legislatura amb 200 milions d’euros que l’ITS
haurà destinat a finançar projectes en aquesta comunitat
autònoma, projectes que ja estan engegats, que estan
planificats i que s’estan executant. 

(Remor de veus)

L’ITS s’ha traduït en projectes importants...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Gràcies.

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

... -posaré alguns exemples- com pot ser el passeig marítim de
Ses Figueretes a Eivissa, l’adquisició de la finca de Sa Senieta
a Formentera, la rehabilitació del convent de Sant Diego a
Menorca o la compra de la finca d’Els Canons d’Artà a
Mallorca. L’ITS també ha finançat 28 projectes de millora de
les depuradores, infraestructures hidràuliques i gestió de cicle
d’aigua, 28 projectes. Gràcies a l’ITS també hem posat en
marxa projectes en els àmbits de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació, conservació del patrimoni històric i
cultural, entre d’altres.

Per arribar a aquest punt que avui debatem, que és el sostre
de despesa, hem de parlar dels ingressos que s’han previst per
calcular aquesta xifra. En primer lloc per a l’any 2019 el que
preveu el Govern és que els  ingressos no financers
augmentaran un 5,22% respecte del que tenim previst per a
l’any 2018; això suposa 210 milions més d’euros i passam així
de 4.027 milions a 4.238 milions d’euros com a previsió
d’ingressos no financers. La principal font dels ingressos,
com bé sabeu, és el finançament autonòmic, que ocupa el 65%
del total de recursos; per aquesta via l’any 2019 vendran a
Balears 184 milions més, un 7,21 més del que està previst per
a l’any 2018.

En relació amb les diferents fonts d’ingressos m’aturaré
una mica a descriure cada un d’ell: tributs cedits, que sabeu

que és l’impost de patrimoni, de transmissions patrimonials i
de successions, taxa de joc...; aquests augmenten un 4,2%,
això són 36,5 milions més. Tributs propis, que és l’impost
sobre estades turístiques i el cànon sobre l’aigua, augmenten
un 3,6%; les taxes, preus públics i altres ingressos, lleuger
descens amb un 6% menys; finançament autonòmic, un 7,2%,
184 milions més, això és 2.742 milions d’euros per a l’any
2019; altres aportacions que vénen de l’Estat o altres
administracions, també hi ha un decrement d’un -4%.

Dins les previsions d’ingressos hem tengut en compte la
resolució del problema que havia generat a les comunitats
autònomes un canvi normatiu de l’anterior executiu, del Sr.
Montoro, en la liquidació de l’IVA de l’any 2017; un canvi de
criteri havia fet que les comunitats autònomes perdessin una
mensualitat d’IVA dins la liquidació que correspon fer l’any
2019, i això a Balears suposava 80 milions, però la ministra
s’ha compromès i ha donat una solució i per tant també estan
prevists aquests milions dins aquest sostre de despesa o dins
aquestes previsions d’ingressos.

En definitiva, el que els he explicat és un nou increment
dels ingressos que fa possible continuar amb l’aposta per uns
pressupostos expansius, de consolidació, i blindatge de les
polítiques compromeses pel Govern, i a la vegada per a una
redistribució de la riquesa que es genera a Balears a través
d’una política fiscal progressiva i adaptada a la realitat de les
Illes.

També hem emprat la política fiscal per generar beneficis
fiscals per a diferents sectors o col·lectius a través de noves
deduccions que hem creat o hem millorat aquesta legislatura
en molts d’àmbits, com puguin ser educació, habitatge, serveis
socials, innovació, foment de la llengua catalana. Per exemple
una nova deducció és la creada l’any passat, és la d’estudiar
fora de l’illa de residència, que arriba fins a 1.500 euros per
estudiant, o una altra seria l’ampliació fins a 400 euros la
deducció per lloguer d’habitatge per a joves, persones amb
discapacitat o famílies nombroses, o altres deduccions en
matèria d’habitatge per incentivar precisament el lloguer de
llarga durada que es varen aprovar l’any passat.

Una altra rebaixa important que ha fet aquest govern és
reduir les taxes universitàries per al curs 2018-2019, en
concret un 10% menys en el preu dels graus i màsters de la
Universitat, i una rebaixa del 15% en els màsters
professionals.

Per fer el sostre o per calcular el sostre de despesa, a part
de tenir en compte els ingressos també hem de tenir en
compte com operen les regles fiscals que marca la Llei
d’estabilitat i els objectius que es fixen per a l’any 2019 per
part del Govern d’Espanya. En aquest cas hem previst un
dèficit d’un 0,3% per a l’any 2019, que és el que va aprovar el
Consell de Política Fiscal i Financera a final del mes d’agost.
Això suposa 100 milions d’euros per a Balears o que podem
incloure en aquest sostre. Aquí he d’explicar, vull explicar que
el dèficit previst per a l’any passat, per a enguany, diguem, el
que estava fixat anteriorment, era un 0,1, i que gràcies a la
flexibilització que ha aconseguit el Govern d’Espanya amb
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Europa i que ha concedit a la vegada 2 dècimes a les
comunitats autònomes aquest 0,1 s’ha convertit en un 0,3 per
a les Illes Balears, per a la nostra comunitat, i això suposa 65
milions més que hem pogut incorporar a aquest sostre de
despesa. Per tant vull posar en valor aquí la feina feta pel
Govern d’Espanya a l’hora de flexibilitzar només en un mes de
durada del seu govern els objectius de dèficit respecte
d’Europa, i de les 5 dècimes que ha aconseguit 2 les ha
atribuïdes a les comunitats autònomes. I aquí, evidentment, no
puc deixar de reclamar, com hem fet sempre i seguirem fent,
la necessitat de revisar i fer més flexible la regla de la
despesa, perquè suposa una limitació a l’hora d’elaborar i
executar els pressupostos tant de comunitats autònomes com
d’ajuntaments. Per tant aquest tema s’ha de seguir treballant,
però crec que el Govern d’Espanya ha iniciat un bon camí a
l’hora de flexibilitzar el dèficit amb Europa, i  continuarem
fent passes en aquest sentit, i evidentment reclamant aquesta
necessitat.

Una altra de les reclamacions que no vull oblidar i que no
vull deixar de dir avui, i com bé sabeu ja ha sortit abans, és la
negociació del règim especial per a les Illes Balears. És una
prioritat màxima, irrenunciable d’aquest govern. Mantenim la
negociació per tancar el més aviat possible un bon acord
d’aprovació del règim especial en aquesta legislatura, és un
objectiu d’aquesta legislatura. Els tres eixos que contempla el
règim especial i que ja estan explicats en moltes ocasions és
un règim fiscal propi, un fons d’insularitat per garantir
inversions i compensacions en matèria de transport de
passatgers, com el 75% en vigor, i també el transport de
mercaderies. Com ja he dit abans demà hi ha una nova trobada
a Madrid amb la secretària d’Estat d’Hisenda per anar
continuant treballant en aquest sentit, per anar avançant en els
treballa de règim especial, i a més record ja el compromís
polític del president Pedro Sánchez a Palma a principi del mes
d’agost, quan va visitar la presidenta, que es va comprometre
que tendríem un règim especial a les Illes Balears; i també vull
recordar que aquest mes d’agost ja hem tengut una reunió amb
la ministra Montero per seguir avançant en aquest tema. Per
tant el Govern no s’ha aturat en cap moment en la negociació
i reclamació d’un nou règim especial, i demanam mantenir el
mateix consens social i polític que genera aquesta
reivindicació històrica, així com la lleialtat que hem mantingut
des de l’inici de les negociacions amb l’anterior govern
central. El REB, o el REIB, és una qüestió cabdal per a Balears
i aquest govern ho té clar; per això deman seriositat,
responsabilitat i lleialtat a tots els grups.

Un altre repte de les Illes Balears prou important per a les
nostres illes, i una de les reivindicacions, és la millora del
sistema de finançament. Ja he explicat abans que els ingressos
que vénen del sistema de finançament són el 65% dels
ingressos amb què compta aquesta comunitat autònoma a
l’hora de fer pressupostos. És un procés pendent de fa massa
anys, i enguany el nou govern central s’ha compromès a iniciar
la negociació política, que encara no s’havia iniciat en els set
anys del govern del Partit Popular, s’ha compromès a iniciar
la negociació política per reformar aquest sistema de
finançament. Des del Govern de les Illes Balears demanam
que no s’aturi la feina per aconseguir una millora; és

imprescindible fer justícia, perquè record que Balears és la
segona comunitat a l’hora d’aportar, la desena a l’hora de rebre
els recursos. La manca de finançament és també un dels
motius..., dins la manca de finançament és també un motiu la
reclamació que hem de seguir mantenint de reestructurar el
deute autonòmic. La xifra de deute autonòmic que associam
a un infrafinançament històric és la de 5.000 milions, damunt
els 8.800 que té la comunitat autònoma, una xifra important
per reclamar que es reestructuri també a través d’un acord
polític amb el Govern d’Espanya.

En relació amb el deute sí que vull dir una fita important
que hem aconseguit enguany, el 2018, i que evidentment té
una incidència important en els comptes públics, i és que hem
reduït, o  reduirem a final d’any, 180 milions d’euros, al
tancament de 2018, el deute públic. En termes absolut reduïm
180 milions d’euros, això és la primera vegada que passa en la
història de les Illes Balears, de forma que passarem dels 8.800
milions que teníem a finals de 2017 a 8.620 milions a finals
d’enguany, i vull posar això en valor perquè crec que de mica
en mica anam avançant en aquest tema, però no oblidem que la
xifra de deute que té aquesta comunitat és important i per tant
també precisa d’altres actuacions, com he comentat abans,
d’un acord amb l’Estat per reestructurar aquest deute elevat
que té la comunitat autònoma.

Un altre tema que vull posar en coneixement, o que vull
comentar a la cambra amb més detall és que Balears ha
aconseguit, després d’aquests anys de gestió econòmica i
financera, ha aconseguit una fita important que també teníem
com a objectiu en aquesta legislatura, i és augmentar
l’autonomia financera a l’hora de finançar-se. Era una
demanda, era una necessitat, era un objectiu d’aquesta
comunitat autònoma, i per primera vegada l’any 2019 la
comunitat autònoma de les Illes Balears obtendrà aquesta
autonomia financera acudint directament als mercats per
finançar-se, ja no acudirem tant o en la mateixa mesura a
l’Estat. Recordem els mecanismes de liquidesa, que suposaven
una elevada dependència, un control, un intervencionisme per
part del Govern de l’Estat, per part del Sr. Montoro quan li
convenia, per estrènyer les comunitats autònomes. Per
primera vegada després de l’any 2012 podrem acudir
directament als mercats per finançar-nos, i això és una millora
d’autonomia financera i que Balears recupera la credibilitat
davant els mercats, el millor senyal de salut financera que
pugui presentar la comunitat autònoma. Això voldrà dir que
podrem obtenir millors condicions per finançar-nos amb
major flexibilitat; això vol dir tornar a la normalitat d’abans de
la crisi, i el Govern central ja ha donat llum verda a aquesta
petició que havia fet el Govern de les Illes Balears per acudir
a finançar-nos a través dels mercats financers. Hem rebut
l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i d’Economia, i el
pla s’iniciarà entre 2019 i 2021; la comunitat autònoma de
forma progressiva en aquests tres anys farà la desconnexió
completa dels mecanismes de liquidesa de l’Estat. Aquest és
el pla que hem presentat davant el ministeri i que ha tengut
l’aval i l’aprovació del ministeri. Així l’any 2019 ens
finançarem en els mercats el 50% de les necessitats de deute,
l’any 2020 també el 50%, i l’any 2021 el 100%, de forma que
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en tres anys farem la desconnexió, la desvinculació completa
dels mecanismes de liquidesa de l’Estat.

La tornada als mercats financers, a part que és important,
com he dit, per guanyar aquesta autonomia financera, aquesta
més autonomia de govern que estàvem reclamant, també és
important perquè evidencia, com vos deia, la recuperació de
confiança i de salut financera a la comunitat autònoma de bona
gestió i sanejament dels comptes públics. No ho deim només
nosaltres, és un fet objectiu; de fet la darrera qualificació
creditícia de Balears de l’agència Standard & Poor’s ha
millorat en dos graus la nota de la comunitat autònoma, i ha
passat a BBB, a triple B positiu, perspectiva positiva, a la
darrera revisió del rating e l mes de maig. I el Govern de
l’Estat, per aprovar la petició de sortida a mercats i de guanyar
aquesta autonomia financera, també ha posat en valor, ha
valorat o ha tengut en compte el compliment dels objectius de
dèficit, deute i regla de despesa, reducció i control del
període de pagament als proveïdors, i també la qualificació de
rating, així com també la reducció de deute públic que ja els
he anunciat abans.

Per tant aquestes mostres de credibilitat ens permeten fer
propostes des de la responsabilitat, des de resultats que avalen
la nostra gestió financera.

Per això dic que el Govern pot mostrar amb satisfacció,
avalant tres anys de feina i gestió, de compliment dels
compromisos davant la ciutadania i dels objectius d’estabilitat,
i un full de creixement econòmic estable i sòlid. Consider que
es tracta d’un escenari que ens permet reforçar la confiança
com a garantia de futur. Avui confiam a rebre el suport
majoritari dels grups per poder aprovar el sostre de despesa no
financera per a l’any 2019. Aquest sostre és un sostre de
despesa valent i rigorós, un punt de partida d’un pressupost per
blindar les polítiques socials i per seguir potenciant la
inversió pública, amb planificació de present i de futur, i és
una eina, evidentment, per redistribuir riquesa i garantir
l’estabilitat econòmica, com hem demostrat en aquests tres
darrers anys. És l’acord necessari per poder negociar els nous
pressuposts, com hem fet sempre aquests anys, des del
consens i el diàleg que caracteritza aquest govern, fruit dels
acords pel canvi, un full de ruta que estam complint. Això
també representa el pressupost, una aposta decidida de present
i futur, amb vocació de continuïtat.

Confiam en el suport per aprovar aquest acord i seguir
endavant.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Doncs passam al torn
d’intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament avui el Parlament debat la proposta del Govern
de sostre de despesa per a l’any 2019, un debat obligat per la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i un debat que suposa
la passa prèvia a l’aprovació dels pressupostos de la comunitat
autònoma també per a l’any 2019.

La proposta que ens ha presentat la consellera Cladera
suposarà apujar el sostre de despesa fins als 4.434 milions
d’euros, el que suposa un important increment respecte dels
4.086,54 milions d’euros de 2018, concretament un
increment de 347 milions. Estam davant xifres rècords
d’ingressos i rècords de despeses. Si recordam que per al
2016 la Sra. Cladera ens va presentar un sostre de despesa de
3.479 milions d’euros, parlam del fet que el 2019 el Govern
podrà gastar 1.000 milions d’euros més del que podia gastar
a principi de legislatura, i parlam de fet que si ho comparam
amb l’any 2012, de l’anterior legislatura, el 2019 aquest
govern disposarà de més de 1.560 milions d’euros més. És
evident, per tant, que aquest govern ha gaudit d’una situació de
bonança econòmica i d’un increment en la recaptació
d’imposts mai no vista. I la pregunta que qualsevol es pot fer
seria, i de què ha servit açò?, gestionar més doblers que mai ha
arribat als ciutadans?, estam millor els serveis públics que fa
quatre anys?

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

Qui escolta la consellera i qui escolta el Govern pensaria
que vivim, efectivament, en el país de las maravillas. Per
tant, de què es queixa la gent?, com és que la gent es queixa
d’aquest govern? I la veritat és que en molts d’aspectes estam
pitjor perquè és indignant veure com, malgrat gestionar vostès
més de 1.350 milions d’euros més amb relació a l’anterior
legislatura, haguem de tancar dia sí i dia també un bon nombre
de platges perquè tones de residus fecals cauen a la mar cada
dia. 

Ja sé que a vostès ja els va bé espantar els turistes, però
encara que sigui per qüestions mediambientals, que en teoria
és la seva bandera, doncs, haurien de mirar aquesta qüestió
amb un poc més de sensibilitat. I no és un problema de
doblers, ABAQUA té 56 milions d’euros en romanents aturats;
tenim els doblers de l’impost turístic també aturats. Tenen
doblers, mai un govern no havia gestionat tant de doblers, el
problema és que són incapaços de gestionar aquests doblers
que tenen. 

Tampoc no s’ha notat en educació, havia de ser la
legislatura de l’educació; s’havia de reduir un 70% el nombre
de barracons a finals de legislatura. El Govern va negociar amb
Podemos un gran acord per reduir el nombre de barracons, ara
diuen que també han pactat amb Podemos un document de
suport al sostre de despesa a canvi d’algunes inversions en
educació, habitatge, etc. Fum de formatjades. El resultat
d’aquests acords és que Podemos els votarà a favor i vostès
després faran el que voldran, i si no, analitzem els resultats del
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pacte antibarracons. Començam aquest darrer curs amb 116
barracons, més que mai; 3.000 fillets que no tendran un curs
normal. Senyors de Podemos, els varen enganyar fa tres anys
i els tornen enganyar enguany, però a vostès això els és igual,
mentre puguin estar asseguts a la poltrona els és igual. 

Tampoc no s’ha resolt el problema de la llista d’espera,
problemes de mosques als quiròfans, dèficit en personal
sanitari, etc. Tenim més doblers que mai i tenim més
problemes que mai per resoldre. Jo l’entenc, Sra. Cladera,
vostè posa els doblers necessaris, més que suficient per
resoldre els problemes que abans comentàvem, i es topa amb
la incompetència de la resta de consellers incapaços de
gestionar els doblers que tenen. És raonable tenint els doblers
que tenen tenir tants de problemes amb les depuradores? Tenir
tants de problemes amb el transport públic? Autobusos que es
cremen, trens que s’espenyen, o, per exemple, quedar sense
ecògraf i obligar a les mares embarassades de Menorca a
desplaçar-se a Palma a fer les revisions? És açò raonable
tenint 1.350 milions d’euros més? És raonable que amb els
milers de milions que han gestionat de més respecte de
l’anterior legislatura no hagin fet pràcticament ni una sola
escola nova? La legislatura s’acaba i els resultats són un
absolut fracàs del Govern. 

Per açò, l’any 2017 es va tancar amb un superàvit de 144
milions d’euros i es varen gastar 40 milions d’euros manco
del que marcava la regla de despesa i per açò enguany es
tancarà l’exercici amb un superàvit de 350 milions d’euros,
uns superàvits que es produeixen no perquè el Govern hagi
tengut una sobtada conversió i ara cregui que és bo tenir
superàvit, es tanca amb superàvit per la incompetència del
Govern, que volent gastar és incapaç de fer-ho. Com que és
incapaç de fer escoles, de fer depuradores, de posar en marxa
les dessaladores es dedica a la despesa corrent, a les seves
polítiques propagandístiques: a augmentar el capítol de
personal, a comprar finques, a subvencionar els amics, ... Es
malbarata amb polítiques ideològiques i no s’inverteix en allò
vertaderament necessari per al benestar dels nostres
conciutadans. 

Per açò, consideram un nou error que una volta hem entrat
en la senda del superàvit, que és una bona senda, que és bo que
continuem en aquesta senda, avui se’ns presenti un sostre de
despesa que preveu un dèficit de 50 milions d’euros. El
Govern fa passes enrere en allò que a pesar seu s’havia
aconseguit, que era tancar amb superàvit i començar de veritat
a reduir l’endeutament. Vostè avui ho ha reconegut, gràcies a
aquests superàvits hem reduït 180 milions d’euros
l’endeutament, i ara vostè ens presenta un sostre de despesa
que el que fa és tornar a la senda de dèficit.

El sostre de despesa que vostè ens va presentar l’any
passat, 2018, preveia un superàvit de 111 milions d’euros, per
tant, és incomprensible que ara ens vulgui tornar a la senda del
dèficit. En fi, vostè sabrà. 

Però és més, es preveu un dèficit del 0,15%. Sra. Cladera,
jo la corregiré, el 0,15% està per damunt del 0,1% que és el
que realment en aquests moments està aprovat. Com a objectiu

de dèficit del 0,3% és una proposta del Consell de Política
Fiscal i Financera, no està aprovat per les Corts Generals; és
més, és possible que ni s’aprovi aquest objectiu de dèficit del
0,3% i si no s’aprova el dèficit que podem tenir és del 0,1%,
i vostè ens presenta aquí un pla de límit de despesa del 0,15%,
per damunt d’aquest objectiu. Per tant, una il·legalitat.

En fi, avui els partits d’esquerres aprovaran un sostre de
despesa que preveu un dèficit que incompleix l’objectiu de
dèficit  vigent avui. Una autèntica irresponsabilitat, Sra.
Cladera, i més quan no està clar que els nous objectius de
dèficit es puguin aprovar atesa la precarietat parlamentària que
té el Govern a Madrid.

Sorprèn també que per enèsima vegada es tornin a posar
els 120 milions del protocol d’intencions de 2015. Açò em
recorda aquella cançó de Julio Iglesias, “Tropecé de nuevo
con la misma piedra”, no se’n recorda? No volen reconèixer
el seu error i insisteixen amb uns ingressos que saben
perfectament que no arribaran i ho hem dit cents de vegades,
vostès varen voler vendre que el protocol d’intencions era un
xec al portador, que anaven aquí amb el xec i l’ingressaven al
banc, i no era així, açò era fals i ho sabien, ho sabien, i ens
varen vendre aquesta pilota. 

La Sra. Cladera deia que els doblers ja arribaven, que eren
ja damunt València, a punt d’aterrar cap a aquí. Sra. Cladera, no
ha arribat ni un euro dels 120 milions d’euros, ni els 120
milions de 2017 ni els de 2018 ni arribaran els de 2019, i
vostès ho saben, i així i tot ho posen.  És més, a la ministra
Montero li  vendrà ben just, ben just poder presentar els
pressuposts, acontentar els bascos, acontentar els catalans,
acontentar els canaris i aquí, per desgràcia nostra, ens
arribaran les miques, ens arribaran menys inversions que abans
i, ho repetesc, és impossible que arribin aquests 120 milions
d’euros. Per tant, posar-los als pressuposts només obeeix a no
voler reconèixer que any rere any el Govern i els partits que
li donen suport s’han equivocat. 

Però la xifra més xocant i a la vegada més irònica és la
xifra que vostè, Sra. Cladera, va fer servir o fa servir com a
límit de la regla de despesa, mai en la vida no s’havia vist més
demagògia que la que va fer vostè l’any passat quan a Madrid
hi havia el president Rajoy i hi havia també el ministre
Montoro. En aquell moment la regla de despesa ens asfixiava,
era una faixa estreta que no ens deixava respirar i ara resulta
que per a l’any 2019 la mateixa regla de despesa no suposa cap
tipus de limitació. Arriba el Sr. Sánchez a La Moncloa i de
forma miraculosa la regla de despesa ha deixat de ser un
problema, tot i que vostè avui repeteix el mantra que és molt
limitativa. 

Miri, proposen el límit de despesa de 4.434 milions i la
regla de despesa fixa una despesa màxima possible de 4.544
milions, és a dir, podrien gastar si liquiden la regla de despesa
111 milions d’euros més. Fixin-s 'hi bé, per a l’any 2018,
seguint els càlculs de la Sra. Cladera, la regla de despesa
establia un límit màxim de despesa de 4.086,50 milions,
aquesta mateixa regla de despesa per a l’any 2019 li permet al
Govern arribar a un màxim de despesa de 4.544,34 milions
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d’euros, és a dir, 457,84 euros més. La consellera Cladera ens
hauria d’explicar com és possible que amb un creixement
només d’un 2,7% en un any, el límit de despesa en funció de
la regla de despesa hagi passat de 4.086 milions d’euros als
4 .544 milions d’euros el 2019. O sigui, que amb un
creixement d’un 2,7%, que és el que en teoria marca la regla
de despesa, vostè incrementarà la despesa un 11%. Ja em dirà
com és possible. 

Per tant, Sra. Cladera, la interpretació que nosaltres feim
és que vostè ha utilitzat la regla de despesa de forma
torticera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... ha fet filibusterisme pressupostari, ens ha enganyat any rere
any. Vostè ens ha manipulat les dades a la seva conveniència
d’una manera escandalosa i el seu victimisme contra el Govern
de Madrid quan era del PP, manipulant les dades com s’ha
pogut veure, és una autèntica vergonya. 

Li volia parlar també de la necessitat de reduir la pressió
fiscal i el tema impositiu, però ja serà en la meva segona
intervenció. Jo crec que... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... la regla de despesa que avui ens presenta dóna marge...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... més que suficient per poder fer una...

EL SR. PRESIDENT:

... se li ha acabat el temps.

Moltes gràcies. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... reforma fiscal, en fi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam al torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

Bé, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
"manipuladora", Sra. Cladera que ens enganya i que... ens
manipula, etc. 

Bé, gràcies per la seva intervenció i gràcies per oferir-nos
aquestes xifres que entenc que són històriques i que a tots
nosaltres en aquest parlament ens haurien d’alegrar i ens
alegra especialment a nosaltres perquè les ha generat un
govern al qual nosaltres donam suport, amb la qual cosa
Podemos ha aconseguit també que s’arribi a unes xifres
històriques a aquesta comunitat. Què hagués passat si
haguéssim governat? Doncs, no ho sabrem mai, llevat de la
següent legislatura. 

Bé, un any més ens tornam a trobar aquí per debatre la
nostra posició respecte d’aquesta disponibilitat de despesa de
les nostres illes proposat pel Govern que, com ja sabeu, doncs
evidentment aprovarem i ratificarem en el dia d’avui, però no
volem deixar de recordar la injusta ingerència sobre aquests
comptes de la nostra autonomia que suposa aquest debat sobre
el sostre de despesa. Hem de recordar que és una imposició
planificada des d’una lògica, diríem, sàdica des d’Europa i
assumida sense complexos pel nostre estat sense atendre les
terribles conseqüències sobre tantes famílies sotmeses a
l’imperi de la raó econòmica dels acadèmics, dels gurus dels
interessos dels grans grups de poder internacional. 

L’altre dia un company nostre, Nacho Álvarez, ho definia
d’aquesta manera en un article: “un país plenament integrat en
la globalització econòmica haurà de sacrificar elements
crucials de la seva sobirania o, pitjor encara, de la seva
democràcia”. Des d’aquesta crítica prèvia emmanillada,
coercitiva i sentint-nos presoners d’una realitat intervinguda
volem mostrar, com deia, el nostre suport a la proposta
d’aquest govern.

Hem de recordar que aquest és el quart sostre de despesa
d’aquesta legislatura, és a dir , que fins ara ja n'hem aprovat
tres. El Sr. Camps s’alegrava l’any passat de la providencial
existència de la regla de despesa que serveix per impedir que
aquest govern pugui redistribuir millor els nostres ingressos.
Per això em costa entendre, Sr. Camps, que vostè s’alegri que
no es puguin eliminar barracons precisament per aquest motiu
o que costi més millorar les nostres infraestructures
hídriques. Només li ha faltat acusar-nos d’haver provocat que
arribassin aquestes aigües fecals a la mar per tal d’expulsar
turistes, no ens ha acusat, però només li ha faltat fer-ho. En fi,
no m’estranya que això hagi passat això pel seu cap.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Clar. Vostè clamava encantat l’any passat que aquests 200
milions de marge servissin per reduir dèficit i endeutament,
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esper que aquest any vostès lamentin, i crec que no ho ha fet
tant com nosaltres, tant com el Govern, no haver disposat
d’aquesta quantitat per solucionar aquests greus problemes
que vostè mateix ha enumerat. Li he de dir que vostès senten
un plaer sàdic.

Igual que també el Sr. Font, que ara no és per aquí, en
aquest mateix debat de l’any passat que augurava que no
s’aprovarien més sostres de despesa. Jo crec que hem
demostrat una vegada més que som un partit responsable, que
som un partit propositiu i amb unes prioritats clares d’atenció
a la majoria social de la nostra comunitat. 

El Sr. Pericay també l’any passat secundava aquestes tesis
i tots dos evidentment s’equivocaven i aprovarem aquest
sostre de despesa. No com ha passat a Andalusia on hi ha hagut
uns altres problemes.

Nosaltres som conscients que el sostre de despesa després
d’aquesta ratificació té una distribució de partida de despesa
que s’ha de prioritzar i d’aquí que s’hagin produït aquests
acords en el dia d’ahir i que ara passaré a enumerar perquè per
a nosaltres evidentment són importants pel que vendrà
després. 

Era fonamental donar compliment a la moció per a
l’educació 0-3 aprovada per aquest parlament, una mesura que
entenem que és fonamental per lluitar contra l’origen de la
pobresa i de la desigualtat ja que actualment les dades indiquen
que 8 de cada 10 nins pobres seran també adults pobres. Per
tant, donar compliment de la citada moció permetrà fer
extensible l’accés a l’educació durant els seus primers anys de
vida a més nins i nines per tal d’assegurar que tots tenen les
mateixes oportunitats de desenvolupament intel·lectual i
personal, venguin d’on venguin i neixin on neixin.

El Govern també s’ha compromès a incrementar la quantia
destinada a la renda social recuperant els 20 milions inicials.
Estam satisfets d’aquesta progressió i millora que ha tengut
aquesta renda social durant la legislatura i entenem que aquest
increment dels doblers destinats a la renda social assegura la
voluntat d’aquest pacte que cap familia no es quedi al marge
del creixement econòmic. 

També qüestions en els quals hem insistit durant els debats
d’aquests anys, s’han d’incrementar els inspectors de medi
ambient, Sr. Vidal, crec que estarem d’acord; s’han
d’incrementar, Sra. Busquets, també els inspectors turístics
per tal de vigilar millor aquestes escasses inspeccions que hi
ha hagut fins ara; i també evidentment hem d’incrementar el
parc d’habitatges públics no només a través de la construcció
sinó també a través de la posada en lloguer social d’habitatges
buits. Simplement no s’entén aquesta frase que deien al 15M,
que hi hagi gent sense casa i cases sense gent, per això hem
demanat un esforç més important per acabar amb els
problemes d’habitatge que afecten aquestes illes. 

Hem acordat també que el futur institut balear d’energia
pugui tenir funcions de comercialització per tal d’assegurar la
independència de les Illes respecte dels monopolis energètics

que encareixen any rere any les nostres factures mentre
incrementen els seus beneficis. D’aquesta manera podrem
garantir  que l’accés a l’energia és sostenible
mediambientalment i també respectuós socialment amb les
nostres illes.

Entenem que aquest govern farà un esforç en aquestes
qüestions, que no ens enganyarà, que no ens manipularà, però
tots som conscients que sense que sigui necessari  (...) la
imperiosa necessitat d’un millor finançament, també s’ha dit
en aquestes intervencions prèvies, sense els imposts (...), les
aportacions de l’Estat l’educació digna de 0-3 anys sabem que
no serà possible i només es tracta que Balears estigui millor
finançada, que per descomptat, sinó que el tractament fiscal
que tendríem en el nostre país, les empreses i els seus
dividends després d’una important reforma, hauria
d’aproximar-se al d’altres països de l’eurozona. Per posar un
exemple, les exempcions per doble imposició de dividends
han enfonsat la recaptació, aquesta exempció que en el 2006
era de 16.000 milions d’euros, 16.000, va aconseguir que el
2016, deu anys després, superés els 105.000 milions d’euros.
El 85%, hem de recordar, d’aquesta exempció beneficia els
grans grups empresarials i no les PIME que, a més, no poden
competir  en igualtat de condicions. Revisar aquestes
exempcions, revisar un mínim no deduïble del 15% a l’impost
de societats suposaria una recaptació suficient per garantir la
indexació de les pensions amb la inflació, que és una demanda
-com sabeu- dels nostres majors, i una primera fase
d’universalització de l’educació de 0-3 anys en tot l’Estat.

Ningú no podrà dir, Sra. Cladera, que no hem aprofitat els
vents de popa, els vents de cua i tampoc ningú no podrà dir que
les decisions sobre fiscalitat que vàrem acordar a principis de
legislatura hagin perjudicat en absolut la nostra economia,
com vaticinava el Sr. Camps any rere any durant aquest debat,
tot el contrari. La necessitat que una nova política fiscal que
posàs punt i final a l’austeritat i permetés reconstruir i ampliar
l’estat del benestar havia de desenvolupar-se sobre dos pilars
que crec que hem aconseguit, alguna reforma tributària, que
crec que ha funcionat bé, i també, simultàniament, l’exigència
de flexibilització de les normes fiscals espanyoles i europees,
amb un tractament del dèficit públic més còmode i funcional
per a la resta d’objectius macroeconòmics.

Aquesta ha estat sempre la nostra proposta, així ho hem
acordat a l’inici de la legislatura, ben acollida, ho hem de
recordar, per la consellera Cladera, amb qui hem de dir que
sempre hem trobat una important sintonia tant amb la seva
pedagogia i també amb la comprensió de les seves decisions
i esper que en aquests quatre anys de vicissituds, no sé si dir
algunes paranormals, però almenys sí fora del normal, doncs
vostè també s’hagi sensibilitzat amb les nostres incessants
apel·lacions a protegir els sectors més febles i desprotegits
de les nostres illes.

Per acabar, esmentar el desig comú que aquest pugui ser el
nostre darrer sostre de despesa o el nostre darrer pressupost
sense règim especial per a les nostres Illes. Tenim una missió
comuna, Sra. Cladera, des d’aquí, com a grup parlamentari,
com també al Congrés dels Diputats amb Unidos Podemos, ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, vagi acabant, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

..., per convèncer també al Govern del nou sistema de
finançament, serem allà els millors aliats. I com més se
suporti en nosaltres abans aconseguirem que els nostres
ciutadans no es trobin tan discriminats per l’Estat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gràcies,
consellera, per la seva exposició sobre el límit màxim de
despesa no financera per a l’any 2019, que ha presentat avui
aquí per al seu debat i aprovació, aquest debat que, com ja s’ha
dit, torna encetar la tramitació dels que esperam que siguin els
pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2019. Una
proposta que preveu un sostre de despesa que creix entorn
d’un 8,5%, un percentatge més que considerable, que
permetrà, creiem, des de MÉS per Mallorca, continuar amb la
millora dels serveis públics, continuar amb la millora de
l’educació , continuar amb la millora de l’atenció social,
continuar amb la millora de la sanitat, del medi ambient, uns
recursos, en definitiva, que contribuiran a millorar la qualitat
de vida de la ciutadania.

No m’estendré a dir tot el que s’ha aconseguit ja aquests
anys, la consellera ha fet un repàs, però sí que crec que val la
pena valorar que aquest quart i darrer sostre de despesa que
aprovam aquesta legislatura, amb aquest increment del 8 ,5
s’afegeix a un increment del 3,9% a l’any 2016, el 10,4 a l’any
2017 i un 6,4 a l’any 2018. Parlam d’un increment global de
més d’un 30% que ha suposat una important millora quant a
recuperació de serveis públics, principalment en quantitats
absolutes, principalment en educació, sanitat i en una major
cobertura social.

Aquests increments són fruit, per una banda, d’una situació
econòmica bona, i d’una altra banda, d’una encertada política
tributària, la que es va pactar en els acords pel canvi, que ha
traduït aquesta bona situació en més ingressos sense penalitzar
les rendes mitjanes i baixes. Després de tres anys, podem dir
que el temps ha donat la raó i ha deixat en evidència aquells
auguris catastrofistes per part del Partit Popular, primer deien
que si fèiem previsions que no eren realistes i que, per tant,
s’incomplirien els objectius de dèficit, i es varen complir els
objectius de dèficit. Després, que no podríem acomplir  el
pagament a proveïdors, que les empreses tancarien i tornarien
generar atur; acomplim el termini de pagament a proveïdors,

no s’ha generat atur, tot el contrari. Quan tot això no va passar,
varen dir bé, però es continua generant més deute, malgrat que,
evidentment, el deute que es genera era el deute permès pels
objectius de dèficit que marcava l’Estat.

A més, amb un deute que en termes de percentatge sobre
el PIB, que és el que marca la sostenibilitat del deute, perquè
un deute es pot mantenir estable, però si baixa el producte
interior brut aquest deute no serà sostenible, en canvi, un
deute que pugi en percentatge per sota del producte interior
brut és un deute sostenible, aquest deute ara mateix no només
no s’incrementa, sinó que davalla.

I per a enguany és vera que es preveuen unes dècimes de
dèficit, però, repetesc, tornam estar amb un deute que puja per
sota de l’increment del producte interior brut i per tant una
generació de deute sostenible. I evidentment, el problema que
el Partit Popular, aquests vaticinis que gastaríem massa i no
acompliríem, ara el problema és que gastam massa poc,
primer era que gastaríem massa i ara que gastam massa poc,
aquests mans foradades dels d’esquerra que ho havien de tudar
tot, ara el problema és que aquests no gasten.

I ara la proposta és una baixada d’imposts, una baixa
d’imposts que ha dit que farà el Sr. Camps, des del punt de
vista polític sempre és un comodí, sempre la pots defensar i
sempre quedes bé, perquè a ningú no li agrada pagar imposts.
I com diuen a ca nostra, ningú no queda amb la boca torta per
demanar. Però jo el que vull demanar, també jo no vull quedar
amb la boca torta, jo el que vull demanar és coherència, i si
vostè fa una proposta de rebaixar imposts també faci una
proposta que no es facin noves escoles, que no es llevin
barracons, que no s’abaixin les ràtios; si vostè demana, fa una
proposta que s’abaixin imposts, vostè demani també que es
deixin les llistes d’espera com estan, que no fa falta baixar-les
més, que no fa falta implementar el Decret de garanties de
demora, que ja està bé així com ho deixaren vostès. Si vostè fa
una proposta de rebaixar imposts, digui també que no calen
noves promocions d’habitatge públic, que la gent ja se cercarà
la vida, vull dir, sigui coherent, provi coses noves.

Nosaltres consideram que és un sostre de despesa valent,
estam d’acord que s’incloguin 120 milions d’euros, només
faltaria que la consellera, ara que hi ha els socialistes, no
posàs els 120 milions d’euros; què li hagués dit vostè a la
consellera d’Hisenda que ha posat els 120 milions d’euros
quan hi havia el Partit Popular, si ara, que hi ha el Partit
Socialista, no els posàs, què li hagués dit? Evidentment que hi
han de ser els 120 milions d’euros.

(Remor de veus)

El principal motiu que nosaltres consideram que no és
moment per reduir serveis, que és un moment per seguir i per
apostar per aquest sostre de despesa expansiu és que tenim una
administració autonòmica que es troba lluny d’estar
sobredimensionada, i això és demostra amb dades i es
demostra amb dades comparatives mirant què passa amb altres
comunitats autònomes, i un índex revelador, com és l’índex de
treballadors del sector públic per habitant, a les Illes Balears
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és dels més baixos de l’Estat; és a dir, som a la cua... i això té
conseqüències, té conseqüències en els serveis públics, té
conseqüències en educació, en sanitat, en medi ambient, ens
trobam encara en una situació que és lluny de ser adequada,
creiem nosaltres que cal continuar invertint en la millora
d’aquests serveis.

A més, el millor cicle econòmic du més ingressos però
també du més necessitats i si no que ho expliquin al conseller
d’Educació què suposa cada any tenir milers d’alumnes nous,
en podem fer d’escoles, en podem fer d’escoles si cada any
tenim mil alumnes nous.

A més, els tipus impositius de la comunitat no són
excessius si els comparam amb la resta de comunitats
autònomes, jo els recoman l’exercici també de fer una
comparativa, per exemple, respecte de l’impost de
successions i donacions, que és tan criticat, faci una
comparativa sobre què passa a altres comunitats autònomes
governades pel Partit Popular. El Consell General
d’Economistes, l’òrgan dels col·legis d’Economistes, publica
anualment una comparativa amb la fiscalitat autonòmica
comparada que els ho recoman.

El problema que té aquesta comunitat autònoma és que es
generen una gran quantitat important d’imposts, però que no
van ni a les arques autonòmiques ni a les locals, no és la
política tributària d’aquest govern. D’aquests milers de
milions d’euros que es recapten aquí, però que no queden aquí,
van a l’Estat, però només una part torna en forma de serveis
per als ciutadans de les Illes Balears, aquest és el problema,
aquests 2 o 3.000 milions d’euros que es recapten aquí i que
no es tradueixen en serveis i inversions per als ciutadans de
les Illes Balears. Si qualque dia qualcú a l’Estat decideix
avançar cap a un model de finançament amb una major
corresponsabilitat fiscal per part de les comunitats
autònomes, tal volta en aquesta cambra es pugui tenir un debat
més seriós sobre el sostre de despesa i política tributària.

Mentrestant, a MÉS per Mallorca creiem que aquesta
proposta de sostre de despesa va en el camí correcte, és una
proposta que va en la línia que ens vàrem marcar amb els
acords pel canvi, un sostre de despesa que ens permetrà seguir
avançant en donar uns serveis públics més dignes i, per això,
des de MÉS per Mallorca li donarem suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. 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. Sra.
Consellera, aquesta data de la presentació del sostre de

despesa sembla que és una data molt important per a nosaltres,
no és vera? Que li podríem donar la importància o no donar-la-
hi, el que és evident és que és la constatació d’una soledat d’un
petit país que es diu Balears, la soledat d’un petit país; que
només l’esforç, començant a Formentera, passant per Eivissa,
passant per Mallorca i acabant a Maó, o a Ciutadella de
Menorca, t’adones que el mimetisme que es produeix per mor
de l’esforç de les treballadores i els treballadors, els
autònoms i les empreses, té el mateix mimetisme de
creixement que el que ha de tenir el pressupost, perquè
lògicament són ells el que el produeixen. No tenim un estat on
quan tu prepares un sostre de despesa d’uns pressuposts que
aprovarem d’aquí a dos mesos o dos mesos i mig, tenguin un
increment que et pugui donar eines per a realment tirar
endavant, sinó que únicament i exclusivament aquest
increment d’aquests darrers quatre pressuposts que vostès
hauran aprovat, únicament i exclusivament de l’esforç humà de
dones i homes de les Illes Balears, no té res més; d’una
conjuntura econòmica, amb un producte que nosaltres tenim
que es diu turisme, que de moment ha funcionat i que enguany
ha tengut un poc menys de gent perquè comencen a obrir els
competidors.

I venim aquí i diem: això és una data important, això és
molt important. No, això no és important, el que és important
és el menyspreu constant que tenim per poder fer uns
pressuposts dignes en aquesta terra perquè ens estrenyen
poder realment emprar una part important dels doblers que
guanyam. A l’any 2017 cada dona o home de les Illes Balears
va aportar a un fons de solidaritat estatal 742 euros per
persona, 24 vegades més que una catalana o un català -no, no
digui que no, consellera, no digui que no, no digui que no,
perquè si no farà mentider el diari, a mi no, a mi no, jo no som
capaç de fer això. I era el 2017, vostè sap que aquest 2018
nosaltres superarem els 900 milions d’euros al fons de
solidaritat, el 2018, i si no, seran 875, una cosa així.

Quin problema tenim aquí? Que nosaltres les úniques eines
que tenim per poder fer un pressupost per a l’any que ve és del
que realment hem aconseguit a poc a poc, que és molt poc
respecte de la resta, amb la qual cosa hem de fer un pressupost
condicionat a una despesa financera que és ridícula, ridícula,
amb la capacitat que tenim de generació d’ingrés. Vostè es
trobarà enguany una situació que tendrà, si no vaig equivocat,
respecte de l’any passat, vostè tendrà devers 300 i busques de
milions d’euros més, però aquests 300 i busques de milions
d’euros més són sobretot, sobretot, 200 i busques dels
imposts que vostè recaptarà, 200 i busques són dels imposts
que vostè recaptarà, i la resta d’altres ingressos que tendrem.
És a dir, el gran increment del sostre de despesa li ve per IVA,
li ve per IRPF i una petita part per imposts especials, això és
el que té, no té res més. I d’aquest increment d’aquest esforç
de més negoci que hauran fet tots els autònoms, petits
empresaris, treballadors i treballadores en aquesta terra,
haurem de donar una part molt important a solidaritat, i vostè
podrà dir que ha arribat a aquest sostre de despesa el qual
lògicament, aquest sostre, respecte del seu primer sostre de
despesa, que és de l’any 2016, són 950 milions d’euros més
dels que teníem el 2015, respecte del 2015 passam els mil
milions, però respecte del 2016, que són els seus primers
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pressuposts, en això sí que els don la raó, tenim 950 milions
d’euros.

La realitat d’aquest ingrés de 950 milions d’euros més és
que el 84% ve sobre l’IVA, l’IRPF i imposts especials i el
16% d’altres ingressos. És clar, qui és que va l’esforç d’un
sostre de despesa en aquesta terra? El fan les treballadores, els
treballadors, els autònoms i els petits empresaris, perquè els
grans ja sabem que tenen moltes formes de pagar menys. Amb
la qual cosa, a partir d’aquí és quan et trobes amb la soledat
que jo deia d’aquest petit país, que es diu Balears, que durant
quatre anys no ha estat capaç d’aconseguir d’altres ingressos
que puguin ser de l’Estat millorar la situació que tenia per
poder tenir autosuficiència.

I això constata un dels fracassos més importants d’aquesta
legislatura, que hem estat igual que la legislatura envers la
nostra capacitat d’influència a Madrid, és poc important el
sostre de despesa que aprovin, perquè, lògicament, això són
faves comptades, és el compte de la vella, lògicament vostè no
ho pot amagar el que ha ingressat de més d’IVA que ha hagut
de pagar més imposts la gent perquè ha tengut més negoci.
Deia el portaveu de MÉS que de qualque manera, no ho sé, ara
no sé com explicar-ho, però de qualque manera el que és
evident és que és vera que per parlar no et queda la boca torta,
però convendria parlar amb senyes, convendria parlar amb
senyes, perquè jo crec que no ens senten, jo crec que no ens
senten. Perquè la dificultat real d’aquesta terra per poder
progressar, per canviar coses per a d’aquí vint any, per a aquí
disset, per a d’aquí a vint-i-cinc passa pel que fem ara, i ara què
fem? Ara fem: ¿Donde va Vicente? Donde va la gente, i punt,
i anam cap allà, i ja està. Per què? Un poc més d’IVA, tenim
quatre duros més, eh..., així de clar, no fem -perdó, Sr. Vicenç,
però és una dita i és veritat.

Amb la qual cosa, davant aquesta qüestió, El Pi es demana:
i amb aquests increments que hem tengut aquests anys, que El
Pi ha estat d’acord amb aquests increments en educació i en
sanitat i en benestar social, que crec que hem posat les coses
allà on tocava, vostès que han governat i d’altres que els hem
donat suport durant aquesta legislatura, s’atura a mirar aquelles
coses de país que podrien canviar les coses? I quines són
aquelles coses de país? Si un s’atura a mirar, perquè jo no sé
com ho distribuiran, es veu que em vaig equivocar amb el Sr.
Jarabo i amb Podemos, que vaig dir: no els votaran el sostre de
despesa l’any que ve; però la veritat és que tampoc no em sap
gens de greu que els ho hagin votat, no em sap gens de greu
perquè m’allunya encara més de per tot tota aquesta història,
m’allunya de per tot, perquè que vostès coincideixin tant amb
els de Podemos em comença a preocupar, em comença a
preocupar moltíssim, moltíssim, per una gent, una gent, una
gent que es conforma amb un Chupa chups, amb un Chupa
chups, perquè si agafa el pressupost que vostè va elaborar
l’any passat, Sra. Consellera, i ja veurem aquest sostre de
despesa on arribarà, quan anam al capítol d’inversions, que és
allà on podem canvis d’aquest petit país, quan arribem a
serveis socials tornarem trobar que sols invertim 18 milions
d’euros? Els seus números. O d’aquest increment dels 348 o
360 milions d’euros tendrem un increment del doble, que
sigui de 36?

O tornarem trobar que treball, comerç i indústria, no parl
de formació, tengui només una inversió de 15,79 milions
d’euros, com va tenir aquest any que no hem acabat? Amb la
qual cosa, el sostre de despesa que tenim és poc important,
perquè això són faves comptades, que vostè ha complert amb
el dèficit i amb les normes europees i que l’han exonerada de
poder, un 50%, anar a cercar préstecs allà on toqui, això està
molt bé, enhorabona, això és el que toca, perquè si no,
lògicament, l’haurien tancada més, vostè ha fet el que tocava
en això. Però això es dóna per fet, o no, que ho hauríem de
fer? Què és vera que n’hi ha que no ho han fet? Molt bé, però
aquests que no ho han fet continuaran rebent de l’Estat
inversions del pressupost tan distintes que nosaltres rebem
enguany 148 euros per persona, que no està executat ni al
70%, i ells rebran 309, 347, 359 o 468 i no han complert i no
tendran, com vostè, que podrà anar a cercar deute a la part
privada, però a aquests els és igual no acomplir això, perquè a
aquests després els donen de mamar amb els pressuposts
generals de l’Estat.

És clar, davant aquesta qüestió el sostre de despesa pot ser
molt important per a una comunitat, perquè és el que pot
gastar, però el que constatam amb aquesta quarta vegada que
aprovam uns pressuposts és que no hem estat capaços d’obrir
ni una passa petita que el nostre sostre de despesa només no
es fixi únicament i exclusivament per pujar o per rebre de
qualque manera rebre els doblers dels imposts que paguen els
ciutadans d’aquesta terra.

Deia el portaveu de MÉS: nosaltres no hem pujat els
imposts al es rendes baixes i mitjanes. És vera, però jo dic,
que crec que és igual de vera o  més, que amb 950 milions
d’euros que abans no han baixat a les rendes baixes i mitjanes,
aquesta és la diferència, aquesta és la diferència, ser capaç de
fer qualque senyal que hi ha alguien más, qualcú que pensa per
als que realment s’ha fet l’increment. Aquesta és la diferència
entre tots vostès i nosaltres, que qui ho ha suat tocaria veure
que hi ha llum, i no n’hi ha: no hem baixat, no hem pujat els
imposts, però si nosaltres tenim els imposts més alts a les
rendes baixes del nostre 50% que la resta de l’Estat, estam per
sobre de la mitjana; els ho he dit cada legislatura, cada
legislatura, cada pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President, amb la qual cosa, mirin, jo no em
congratul de tenir un sostre de despesa com aquest després de
quatre  anys, després de quatre anys em pensava tenir unes
eines suficients per haver tengut la força perquè o bé a bels o
bé a garrotades ens entenguessin a Madrid, i no ens entenen.
Li vaig dir el primer any, li repetesc, és la darrera vegada que
li podré dir en aquesta qüestió, vostè havia d’haver dut als
jutjats l’Estat i si hagués als jutjats l’Estat l’haguessin
respectada, els andalusos ho varen fer i se’n varen dur 6.500
milions d’euros. Aquesta és la veritat, vostè podrà contar un
altre conte a segons qui, però això són faves comptades.
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Aquests els varen dur a la barra i varen demostrar que no els
havien pagat el que tocava, i nosaltres som els més perjudicats
de tot l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 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. Tornem al
Parlament i començam el darrer tram de legislatura i ho fem
amb el debat del límit de despesa. He de dir que qui hauria de
fer aquesta intervenció és el Sr. Nel Martí, però, com és ben
sabut, tenim una delegació de companys que són al Congrés
dels Diputats debatent una proposta d’aquest Parlament, ho dic
amb una mica de recança, ja que és un dret i deure dels
diputats assistir a les sessions plenàries del nostre Parlament,
però es veu que l’agenda de vegades ens complica la vida.

Sabem que els mesos que vindran seran tensos, amb un
ambient preelectoral i amb moltes promeses, com les ben
conegudes baixades d’imposts i d’altres. En aquest sentit, el
Sr. Camps mai no decep i ens ha ofert una intervenció
apocalíptica, el problema és que ja ens hi té acostumats.

El límit de despesa que s’aprovarà avui actuarà, idò, com a
contenidor, com a caixa, és a dir, a partir d’avui sabrem com
de gran o com de petita és la caixa de la comunitat autònoma,
i sabrem, a partir d’aquí, com i amb què la volem omplir.
Parlam idò de la despesa no financera que és, en certa manera,
el mateix que parla dels ingressos no financers, els ingressos
ens marcaran el que podem gastar sense haver de recórrer al
préstec, tot i que contradictòriament avui el préstec i el deute
en lloc de sumar a la despesa no financera resten.

Part dels ingressos els hem de destinar a pagar un deute
una part molt important del qual és el resultat de les
hipoteques que ens ofeguen com a país, hipoteques que tenen
a veure amb el no compliment de l’Estat, però que també tenen
a veure amb el que ja s’ha esmentat aquí avui, prèviament,
sobre el finançament autonòmic, sobre la manca de
finançament autonòmic. I també podem dir que amb la mala
gestió, exemples en tenim uns quants, ja es digui Palma Arena
o les autopistes d’Eivissa, per esmentar-ne només dues.

Del que toca parlar avui aquí és dels ingressos no financers
que ens permetran definir, com deia, el sostre de despesa no
financera; ens toca parlar per definir polítiques i, per tant, crec
que l’important avui, més que parlar de la despesa és parlar
dels ingressos, d’allò que ens permet configurar aquesta caixa.
Entenc, per tant, que avui és un debat, com deia, a grans trets,
si es vol, d’ingressos per definir clarament la capacitat que
tindrem de decidir, de gestionar el nostre futur.

El sostre de despesa queda en 4.400 milions d’euros, 347
milions d’euros més que l’any passat i que suposa un augment

del 8,5% respecte dels pressuposts anteriors. D’aquests
ingressos, el 91% prové de dues fonts: una, la dels tributs, tant
si són cedits com si són propis, tant si són directes com si són
indirectes, i l’altra, del finançament autonòmic. La resta, el
12%, el 5% corresponen a les taxes i preus i les altres
aportacions, un 7% que, sense llevar-los importància, no són
les que defineixen la capacitat de decidir, d’autonomia que
tindrà aquest govern per decidir quina política vol fer, sense
oblidar però aspectes importants. I sí, jo també els treuré, els
120 milions d’euros, per exemple, que arrossegam dels
convenis de carreteres formen part dins aquests altres, però
que sense cap dubte formen part d’aquestes hipoteques a les
quals em referia al compliment del Govern de l’Estat en
relació amb les nostres Illes.

Un del gruix, i ja ho han esmentat altres grups
parlamentaris, que ens permet definir aquesta caixa és el
finançament, per aquesta via de finançament autonòmic ens
arribaran 2.742 milions d’euros, 185 milions més, que
equivalen a un 7,21% més que a l’any 2018, que ha resultat ser
una mica menys que l’any passat. I mentre rebem una mica
menys de finançament autonòmic, la nostra aportació a l’Estat
sí que ha crescut, i enguany arribarem al milió d’euros, rebem
menys i donam més. Mentre som la desena comunitat en rebre
recursos, som la segona que més aportació econòmica fa al
sistema.

Dit d’una altra manera, la nostra ciutadania rep una mitjana
de 400 euros menys que el que aporta l’Estat. No ens
equivoquem, açò no és solidaritat, açò és espoli. I com va dir
un, la conclusió a la que hom pot arribar és que hi ha
comunitats  autònomes que cobren per ser espanyoles i
d’altres que paguen per ser-ho, i jo em deman: a algú li
interessa aquest negoci?

I mentre arribarem als mil milions en aportació a l’Estat,
voldria que parléssim d’educació i la inversió d’aquest Govern.
Des de MÉS per Menorca tenim clar que necessitam arribar
als mil milions, i açò què vol dir? Incrementar el pressupost
en 65 milions, ja que a l’any 2018 va ser de 935 milions
d’euros. Per què ho reclamam? Recordem que s’ha de donar
compliment a la moció i la PNL aprovades pel Parlament
sobre educació 0-3, ja que és una de les lluites que vendran
per dignificar al màxim aquesta etapa educativa. Volem més
ajudes per menjador, d’escolarització, de sosteniment
d’escoles infantils; també demanam millorar els recursos en
atenció a la diversitat, apostar i ampliar l’oferta de formació
professional i ajudar les escoles de música de titularitat
municipal.

Tot i reconèixer que el pressupost d’educació ha crescut,
el cert és que la partida que es destina a educació per pes dins
el pressupost total i les seves pujades es troben per sota del
percentatge d’augment del pressupost per despeses no
financeres.

Fer una revisió de l’històric de les nostres aportacions
durant els darrers anys, l’aportació nostra a l’Estat, hem
apostat 7.000 milions d’euros en concepte de solidaritat a les
altres comunitats autònomes. Aquest percentatge ha anat
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creixent, així, a l’any 2009 aportàvem un 15,3%, aquest 2018
serà un 26,5% del total; és a dir, la solidaritat ha crescut un
121% més, mentre que els ingressos ho han fet un 11,2%.
L’esforç fet per recuperar-nos econòmicament no ha quedat
a les nostres illes ni per a la nostra ciutadania, sinó que ha
servit altres territoris.

I ho torn a dir, curiosa manera d’entendre la solidaritat, i
ho destacam, perquè aquest petit país nostre mai no ha pogut
dir la seva i mai no ha pogut aportar almanco una visió diferent
de com s’haurien de gestionar més sobirana els recursos de la
nostra ciutadania. Aquest mal finançament, un finançament que
històricament no té cap més qualificador que espoliador, fa
que les Illes ens trobem per sota de la mitjana de paràmetres
de benestar, de llits hospitalaris, de recursos per alumnes,
però és clar, açò no és un tema de debat.

Avui parlam de sostre, parlam d’entrades i una de les
entrades més importants és el finançament i el finançament,
efectivament, crec que hem de ser realistes, és que crec que
ja ni tan sols pessimistes, és que no serà una realitat fins que
es resolgui d’una manera definitiva el finançament d’aquesta
comunitat autònoma, amb un sistema d’anivellament i més
equitatiu, com va ser la proposta en el debat del REIB fet per
les Illes Balears de la mà del Sr. López Casasnovas. I amb
música que sona cada any, i nosaltres seguirem reiterant que
aquest sistema de finançament amb el qual l’Estat no sembla
estar gaire disposat a modificar, és un sistema qeu podem
qualificar com de relació d’un estat central amb les seves
colònies, i ho diem així perquè la gran incapacitat de poder
decidir i influir en les decisions bàsiques d’aquesta comunitat
és ben bé un tractament colonial, tot i que riguin per aquesta
banda.

Hem entrat dins un cercle viciós del qual difícilment
podrem sortir si no prenem decisions contundents, estam mal
finançaments, l’infrafinançament històric ens ha dut també a
un deute històric, a una pèrdua de benestar, però açò, sí, ve
l’Estat banc, ens finança, ens enganxa i ens estableix el límit
de deute, el límit de creixement. En definitiva, les Illes s’han
de seguir endeutant per pagar el deute a l’Estat perquè el
finançament continuï essent precari. D’aquesta manera
difícilment podrem avançar i millorar en el benestar per
superar la mitjana en tots  aquells paràmetres de qualitat i
benestar que hauríem de tenir.

Ens mantenim i perseveram en les nostres reivindicacions,
nou sistema de finançament? Sí, sense cap dubte, però ens
disculparan si tenim poques expectatives. Però no només què
hem de fer amb el deute històric? S’haurà de parlar també.

El REIB, efectivament sembla que serà un dels instruments
que volem que pensar que tindran una resposta i dins aquest
REIB no hauríem de renunciar a segons quins incompliments,
com incloure el deute de les inversions estatutàries que l’Estat
ha incomplert, o que també, per exemple, quedi lligat al REIB
el 75% de descompte com ja ho tenia aclarit Canàries des del
primer dia.

El segon gran element dels ingressos són els tributs, però
aquests, els propis, representen el 5%, i crec que és una bona
xifra per descriure quina és la capacitat i l’autonomia d’aquest
país, el 5% són els tributs propis, aquells en què el sistema de
regulació i de control no depèn d’altres paràmetres i altres
decisions que no siguin els de l’Estat. Aquest és el nivell
d’autonomia que tenim, el volem o no el volem canviar?

Perquè, senyores i senyors del PP, després d’escoltar les
declaracions d’aquest cap de setmana del Sr. Casado, volem
deixar ben clar que nosaltres no som súbdits, som ciutadanes
i ciutadans, i que són els nostres imposts els que ens
garanteixen els serveis que rebem, res d’aclamacions o
agraïments al REIB i més viure al segle XXI.

Vaig acabant, anunciam que MÉS per Menorca donarà
suport al sostre de despesa. És cert que els ingressos que té
aquesta comunitat autònoma haurien de ser molts més, però
també creiem que és la caixa que hem pogut i hem estat
capaços de construir, i sense la col·laboració d’un estat, el
central, que no ha ajudat gens perquè aquesta caixa sigui la
justa i sigui la que justament necessita la nostra comunitat i el
nostre petit país.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyores i senyors diputats, Sra. Consellera,
bon dia a tothom. Si no hi té inconvenient, consellera,
començaré amb unes consideracions d’ordre general sobre la
situació econòmica. Aquest diumenge mateix, el diari
Expansión públicava un article titulat Crecen las señales de
que la economía española se desacelera. L’entradeta de
l’article, referit evidentment a tota Espanya, deia: “La
economía española pierde dinamismo, los datos de PIB,
empleo, comercio, turismo y consumo, entre otros,
comienzan a acusar descensos que pueden poner en jaque
las previsiones de crecimiento ya que se sitúan por debajo
del 3%, -un 2,7% en concret- en un momento en el que
desaparecen algunos vientos de cola”. Ccontinuava l’article:
“Las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de Pedro
Sánchez pueden acentuar la desaceleración.”

Bé, deixem estar de moment les mesures fiscals
anunciades pel Govern del seu correligionari Sánchez i
centrem-nos en la desacceleració, el primer que s’ha de dir és
que està documentada a través de diferents indicadors i que
sembla que pot ser més brusca del que es preveia inicialment;
entre els indicadors que se solen manejar n’hi ha dos que
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afecten especialment l’economia balear: les vendes
minoristes i les entrades de turistes, són indicadors negatius
en aquest moment a tota Espanya i referits al mes de juliol
passat. No fa falta afegir-hi que evidentment aquestes caigudes
després acaben passant factura a l’ocupació.

Continuam creixent, és ver, però ja no comptam amb el
mateix vent de cua, és el primer pic des del 2015 que el PIB
espanyol creix a un ritme interanual inferior al 3%, per tant no
es tracta ja de percepcions o d’opinions, sinó de fets.

A tot això s’hi ha de sumar el context internacional,
especialment a la Mediterrània, on tornen aparèixer destins
més competitius que el nostre, com per exemple Turquia,
Egipte o Tunísia que en els darrers anys havien quedat
arraconats per raons d’ordre geopolític, vinculades als efectes
del terrorisme internacional. I el futur immediat està marcat
també per un entorn financer on a les pujades del tipus
d’interès de la reserva federal americana s’hi afegiran ben
prest les del Banc Central Europeu, que ja ha anunciat que
deixarà de comprar deute.

En fi, són notícies que d’una manera o d’una altra no faran
sinó empitjorar la situació econòmica d’un país, Espanya, amb
un deute públic, que és el cinquè més elevat d’Europa, i amb
un dèficit que és el segon més elevat.

La situació, malgrat tot, no és alarmant, insistesc, com a
mínim, mentre les polítiques es prenguin tenguin present
aquest nou context, que és un context, insistesc, de
desacceleració. I què vol dir tenir present aquest context, idò
vol dir no fer, per exemple, el que sembla que vol fer l’actual
govern espanyol en matèria impositiva, amb l’inestimable
suport de Podemos, pujar encara més els imposts. Ja sé que no
és el cas del seu govern, com a mínim si tenim en compte les
seves declaracions, vostè afirma, en fi, no sabem en aquest
moment el que pot haver parlat amb Podemos a la reunió
d’ahir, però que no pujarà els imposts.

És una tònica prou general, per altra part, no hi ha cap
govern que realment apugi els imposts o en creï de nous en el
darrer any, en el darrer pressupost, diguem, de legislatura, bé,
excepte, una vegada més, el Govern Sánchez, encara que
només sigui perquè no sabem quin és el primer i el darrer any
de la seva legislatura, és a dir, la legislatura que governarà.

De fet, consider que el Govern de les Illes Balears els
imposts ja els ha pujat abastament durant els primers anys de
legislatura i no n’ha baixat cap ni un, ni mig, com li han
recordat, per cert, altres portaveus.

I entrem ja en el límit màxim de despesa no financera que
presenta el seu Govern per a l’any que ve, el límit creix un
8,5%, com ens ha recordat, respecte del que vàrem aprovar ara
fa un any, i encara que l’increment no és el més elevat de la
legislatura, és el segon, no deixa de ser un increment
considerable, quasi 350 milions més per gastar, segons vostè
mateixa ha confessat, per gastar en despesa social i en
inversions públiques, esperem que tenguin un resultat millor

que el dels barracons, però, en tot cas, magnífic, és a dir, a
nosaltres ens semblen molt bé totes aquestes inversions.

I si comptam, també ho ha recordat vostè, des del
començament de legislatura, pràcticament l’increment de
despesa arriba als 1.100 milions d’euros. Com és natural, un
increment semblant en quatre anys només s’explica per la
bonança econòmica, vostès han tengut sort en això, molta més
que no pas els seus predecessors i, evidentment, els ciutadans
també han tengut molta més sort durant aquests quatre anys.

Però ara, com li deia al començament de la meva
intervenció, i permeti’m el coloquial·lisme, sembla que
venguin voltes, sembla que el camí ja no ha de ser tant un camí
de roses, econòmic, em referesc, com el que vostès han
tengut fins ara, des del punt de vista de la gestió i  de la
governació, encara que les Balears s’hagin convertit, per mor
del turisme, en la locomotora de l’Estat, i com a mínim en
termes relatius, també han començat a notar aquesta
desacceleració , parli amb hotelers, parli amb restauradors,
parli amb qualsevol comerciant que es guanyi la vida amb el
turisme, fet i fet són quasi tots, i veurà què li diuen en relació
amb aquesta temporada, com a mínim la temporada alta que ara
hem acabat. I tant li fa que aquest professional sigui de Palma,
d’Alcúdia, de Mallorca, d’Eivissa, és igual, la resposta pot
variar, evidentment, des d’un punt de vista de la intensitat, però
anirà en aquest sentit que ara li dic.

I llavors hi ha les xifres, les d’ocupació, per exemple, per
molts d’equilibris que hagi fet el conseller de Treball en la
seva intervenció recent, i avui li ha recordat un altre portaveu,
evidentment les coses no van igual de bé que abans, no van
igual de bé que abans, he dit, no dic que no vagin bé, eh?

I evidentment, en situacions com aquesta el que ha de fer
un govern responsable és mirar per a demà, no com a partit, no
com a suma d’interessos electorals, sinó com a govern que té
la responsabilitat d’administrar uns doblers que, contràriament
al que creu la seva correligionària Carmen Calvo, són de
tothom. I mirar per demà és actuar pensant en els interessos
dels ciutadans balears en els anys a venir, és a dir, tenir present
que s’han de fer polítiques econòmiques anticícliques, això és
en aquest moment que aquestes polítiques s’han de fer, perquè
encara hi som a temps. Bona part d’aquests doblers que ara
recaptam, gràcies a una bonança que encara dura, haurien de
servir per rebaixar el deute públic , en cas contrari, quan
comencin a pujar els tipus d’interès, i falta ben poc perquè
això passi, els interessos del deute no ens deixaran viure, i
llavors tot seran lamentacions per no haver fet les coses quan
tocava, per no haver-les fet bé, en tot cas, per no haver
estalviat, per haver estirat més el braç actual que la manega
futura.

I ja que ens ha contat abans les excel·lències de
l’autonomia financera, i no en tenc cap dubte respecte de la
capacitat de gestió d’un govern, no perdi de vista que en el
mercat financer els interessos també, els tipus d’interès estan,
tothom com a mínim ho assegura, a punt de pujar.
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Ja sé que en el pressupost d’enguany hi ha per primer pic
una partida per amortitzar deute, 180 milions, ens ho ha
recordat avui mateix, i supòs que això es confirmarà a finals
d’exercici, esper, doncs, que així sigui, però pensi que aquesta
rebaixa, aquesta rebaixa del deute quan més la necessitarem
serà a partir, probablement, de l’any que ve, i no veig que hi
hagi prevista cap quantitat per aquest concepte, en tot cas, cap
quantitat per aquest concepte en el que vostè ha dit i en els
documents que he pogut veure. Si és així, ja em desmentirà, és
a dir, si l’any que ve aquests 180 milions hi seran també per
rebaixar deute, o si seran més o si seran manco i si no n’hi
haurà, això és el que m’agradaria que m’aclarís després en el
seu torn de rèplica.

En tot cas, si aquesta falta de previsió es dóna el que és
segur és que pot acabar costant-nos molt car, segurament, això
sí, quan vostès ja no governin.

I permeti’m una cosa, entre parèntesi, veig que segueix
amb aquests 5.000 milions d’infrafinançament, em sembla
molt bé, però la Sindicatura de Comptes ens ha donat una xifra
sensiblement inferior, no sé si és que vostè considera que la
Sindicatura de Comptes no fa bé els comptes, però, en tot cas,
ens hauria d’aclarir per què la Sindicatura parla de 3.000, de
3.000 i busques, i vostè parla de 5.000 també i busques, en fi.

Com és natural, aquest sostre de despesa també seria més
baix, i  ho ha dit igualment un altre orador abans, si vostè
hagués decidit reduir imposts en el cas, diguem, dels
ingressos, rebaixant per exemple el tipus del tram autonòmic
de l’IRPF, per exemple, o suprimint quasi del tot algun dels
imposts cedits, per exemple el de successions i donacions, o
renunciant a aquest increment suïcida que han fet de l’impost
de turisme sostenible. Però això no ho ha fet i com que tenc
memòria i sé quines són les seves prioritats, crec, consellera,
que ja no farà res d’això, i si a més pens que a l’any 2019
tenim eleccions el maig, llavors ja desisteix, com aquell a les
portes de l’infern, de tota esperança; n’hi ha prou a veure com
varen deixar vostès els comptes, i també com els varen deixar
en el conjunt d’Espanya el maig del 2011, quan les urnes varen
decidir que vostès no servien per governar.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No sé
si ha estat una impressió meva, tal vegada sí, serà una
impressió, però a mi donat la impressió que s’hagin
intercanviat els discursos el Sr. Camps i el Sr. Pericay, perquè
jo esperava que el Sr. Camps fes el discurs del Sr. Pericay i a
l’inrevés, ja dic, igual ha estat una impressió, igual ha estat una
impressió, eh, no vol dir... perquè m’ha recordat l’argumentari

del Partit Popular, cosa que el Sr. Camps avui no l’ha sentit a
pies juntillas, que es diu, no l’ha seguit, cosa que m’ha
estranyat, m’ha estranyat, i he de dir que m’ha sorpès
favorablement, amb el discurs, evidentment, perquè amb
educació he de reconèixer que el Sr. Pericay sol ser
impecable.

(Algunes rialles i remor de veus)

En el que no m’ha sorprès, no, no, no, ho deia seriosament,
Sr. Pericay, no era una..., ho deia seriosament; en el que no
m’ha sorprès el Sr. Camps, i Sra. Consellera, això ja no ho
arreglarem enguany...

(Remor de veus)

..., és que li ha tornat llegir la rèplica a la seva intervenció, per
tant hagués pogut dir el que hagués volgut, que tenia el seu
discurs ben preparat, això sí que ja no el canviarem.

Jo crec que, en definitiva, que som davant d’una bona
notícia, que és un increment del 8,5% davant la despesa, la
qual cosa permetrà avançar en els acords pel canvi en aquelles
polítiques a què ens havíem compromès a l’inici de
legislatura, retorn de drets, repartiment de riquesa, etc., no hi
insistiré molt més, i vull recordar que el que aprovam avui aquí
hauria de ser, sota el meu punt de vista, sota el meu punt de
vista, una qüestió tècnica, aquí aprovam el límit màxim de
despesa no financera. Vol dir que hi hem d’arribar
obligatòriament? No, no, no ho diu en lloc, no ens enganem,
segurament hi arribarem, no vull dir que no, però no ho vol dir,
no ho vol dir. Hi podria haver, entre avui que s’aprova i
l’aprovació dels pressuposts, hi podria haver elements externs
que fessin reconduir això, per exemple, abaixar imposts i
reduir despesa. Es podria? Sí, la resposta és sí, la resposta és
sí.

Per tant, des del punt de vista que és tècnic, no haurien de
posar en dubte que els números que han fet els tècnics, no els
polítics, estan ben fets; des d’aquest punt de vista, nosaltres,
evidentment, li donarem suport.

També m’agradaria deixar constància d’una cosa, avui
nosaltres donam suport a un sostre de despesa, jo crec que el
Partit Popular avui no estaria en condicions d’aprovar un
sostre de despesa per a l’any que ve, perquè diria que no sap
què fer amb l’impost turístic, per exemple, perquè el Sr.
Company va dir que el mantendrien però el tornarien a
l’anterior vegada, amb la qual cosa, bé, simplement, és el que
ens tenen acostumats, haguessin arribat tard a la decisió final;
és a dir, bé, ja ens va bé l’impost turístic, però el llevarem.

Després va venir aquí el Sr. Casado i va dir: no, no,
l’eliminarem. Vaig dir, uep!, a veure, i ara? Sincerament, jo
crec que d’aquí cap aquí ningú no sap què han de fer, de
moment, eh, de moment.

(Remor de veus)
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Segurament, com és costum, guanyaran els de Madrid i
realment tal vegada el voldran eliminar.

Sr. Camps, vostè s’ha fet un embull amb les xifres,
permeti’m que li  digui, repassi el que ha llegit, perquè ha
començat dient que tenim 1.560 milions d’euros més que quan
vostès varen començar, que a l’any 2012, l’he apuntada la
xifra, 1.560. I després ha dit que enguany teníem 1.350
milions més i que després en pujàvem 347, cosa que és
evident, els 347. Això sumen 1.697, no 1.560, una cosa
similar degué passar l’any passat quan en el debat vostè va dir
que augmentaven 1.000 milions d’euros més el que vostès
tenien a l’any 2013. Per què feien referència als de l’any
2013? Vostè sabrà, no ho sé, però deia 1.000 milions, per a
quan negociem el pressupost ja la xifra de l’argumentari del
Partit Popular, 1.350 milions d’euros la xifra que després
sempre s’ha repetit com la gota malaia aquella que
sistemàticament goteja damunt el cap de les persones fins que
va... hi deu haver molta gent que diu 1.350, 1.350, 1.350, bé,
no tenen res a veure els 1.350 amb la realitat, però en fi,
deixem-ho anar.

Ha fet una pregunta, és a dir, per què la gent hauria d’estar
tan contenta? Per què, això..., els temes d’educació, els temes
d’educació s’han fixat aquí que avui hem parlat d’educació que
només han parlat de barracons? L’únic problema que hi ha a
educació són els barracons?

(Remor de veus)

No, no, l’únic problema són els barracons, jo me’n record,
que jo hi era, a la manifestació de l’any 13, on ens vàrem
manifestar 100.000 persones, tothom sortia pels barracons,
me’n record perfectament, eren els barracons que volien
llevar, tothom sortia pels barracons.

(Alguns aplaudiments)

És que en educació es poden fer moltes barbaritats, però
moltes barbaritats, i vostès en tenen experiència, i vostès en
tenen experiència. Si la crítica són els barracons, i
evidentment s’haurà d’assumir aquesta crítica, miri,
benvinguda sigui, dins tot el desastre que es podria fer i que
tenim experiència recent en educació. Què és que no hi ha
més professors? No hi ha més personal sanitari? No hi ha
sanitat universal? No hi ha menys llistes d’espera? No es paga
millor els proveïdors? No hi ha moltes més inversions? No hi
ha manco atur? Els contractes no són millors? Els convenis
col·lectius no incrementen el triple que a la resta de l’Estat?
No hi ha la renda bàsica? No hi ha una licitació de transport
públic? No hi ha l’electrificació del tren? No comencen a
construir habitatges? Etc. I per què haurien d’estar contents la
gent? No ho sé, vostè, quan pugi aquí no me’n dirà ni la meitat
de la meitat del que varen fer a l’anterior legislatura, i vostè hi
era i jo no, i vostè hi era i jo no.

Han parlat dels 120 milions d’euros, jo estic amb el Sr.
Reus, jo havia apuntat el mateix de fet, és a dir, és que com no
els haguessin posat vostè s’hagués posat aquí, hagués vengut
aquí i s’hagués posat fet un nero. Perdoni, i jo també, i jo

també. Sí, si la Sra. Consellera hagués vengut aquí i hagués
presentat, no, llevam els 120 milions d’euros perquè no..., jo
hauria estat el primer que hagués dit què fas, és a dir, no, hi
han de ser, i jo hagués estat el primer que ho hagués criticat.
I vostè, el primer o el segon, és igual, ho haguéssim criticat
conjuntament segurament, ara, evidentment el que hem de fer
és que es pressupostin en els pressuposts de l’Estat i
evidentment es paguin.

A mi m’agradaria fer, perquè el Sr. Font també hi ha fet
referència, el Sr. Pericay també, i vostè poc, però menys, això
és el que m’ha sorprès; miri, jo vull fer una afirmació que l’he
feta altres aquí i reconec que és polèmica, perquè el Partit
Popular reitera dia sí i dia també el mateix, que és fals, i és les
rendes mitjanes aquesta legislatura paguen menys imposts que
a l’anterior.

(Remor de veus)

Que a l’anterior legislatura, miri, nosaltres vàrem venir, i
no tot gràcies a aquest govern, recordi que el Partit a l’any
electoral, com sempre, va aprovar unes deduccions d’IRPF que
aquest govern les va mantenir per al pressupost del 2016, per
tant aquesta gent ha pagat menys imposts que a la legislatura
anterior. Quan parlam de rendes mitjanes, aquí hi ha truc, Sr.
Font, el Partit Popular parla que una persona que té 1 milió
d’euros és renda mitjana, jo amb 1 milió d’euros som capità
general, però el Partit  Popular una persona amb 1 milió
d’euros és renda mitjana.

(Remor de veus)

És mitjana? No, no, és que nosaltres hem augmentat els
imposts per a aquelles persones de més de 700.000 euros a
l’impost de transmissions i de successions, però, és clar, hem
incrementat a partir  d’aquestes quantitats, Sra. Prohens, no
s’equivoqui. A més, nosaltres hem incorporat deduccions
fiscals. L’any passat, si lleva la duplicada de l’ITS, haguéssim
baixat la pressió fiscal, li reconec que amb la duplicada no.

Enguany no s’ha tocat cap impost, excepte les taxes
universitàries, d’entrada. Això vol dir que enguany, en termes
absoluts, abaixam la pressió fiscal. No ho ha dit el PP,
enguany, en termes absoluts, si no es toca cap impost, abaixam
la pressió fiscal. I per què l’abaixam a universitat? Doncs,
perquè per als socialistes és una cosa que és fonamental, la
igualtat d’oportunitats, la igualtat d’oportunitats.

(Alguns aplaudiments)

Fonamental, la universitat és el que jo dic el principal
anivellador social ascendent, vol dir que és l’element que per
si tu vols ascendir a la societat has de passar per la universitat,
per tant és vital abaixar aquestes taxes. La legislatura anterior
en varen pujar un 15% en dos anys, aquesta l’hem baixat, s’ha
baixat. Per tant, la pressió  fiscal s’ha abaixat, en línies
generals les classes mitjanes, les classes altes li reconec que
no, Sr. Font, i  Sr. Pericay, li reconec que no, les classes
mitjanes, i baixes, evidentment, han pagat menys imposts que
a l’anterior legislatura, això és exactament així.
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(Remor de veus)

Eh? No, no, ja ho explicarem després. Ens diuen que
l’objectiu és que tenguin més doblers dins la butxaca i ens
presenten una proposta fiscal sense especificar, o jo no l’he
vista especificada, que diu: 195 milions d’euros, ja els
discutiríem, que afecten el 80% de la població. Idò, divideixin,
sense tenir en compte l’ITS, perquè si té en compte l’ITS no
afecta el 80% de la població d’aquí, ho don per bo, 195
milions dividit per 800.000, per 900.000, que és el 80%,
habitants, 215 euros. Jo li  acab de dir que els sous dels
convenis col·lectius d’aquesta comunitat en aquesta
legislatura han pujat el triple que la mitjana estatal, 4,1 enfront
d’1,5. Aquest 2,6 suposa tres vegades més que els 200 euros
que cadascú s’estalviaria.

(Remor de veus)

És clar.

(Alguns aplaudiments)

Ja no parlem del conveni d’hostaleria, que ha pujat un 17%
en quatre anys, quan acabi aquest 17%, un sou de 20.000 euros
seran 3.400 euros més dins la butxaca de cada treballador, és
que no parlam del mateix, això és eficiència.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, per favor, vagi acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, vaig acabant. Això és eficiència en l’objectiu comú, que
pot ser comú, que és que els ciutadans tenguin més doblers
dins la butxaca.

I qualque cosa que m’he deixat, Sr. Pericay, ja li contestaré
a la pròxima perquè em sembla que el temps se m’ha acabat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Després d’haver escoltat els grups
parlamentaris, passam al torn de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, la Sra. Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, e l primer de tot que vull dir,
vull agrair el to dels grups, de tots els diputats de tots els
grups que heu emprat avui en aquesta intervenció, i després
també vull agrair el suport als partits que ja heu manifestat que
donau suport, com era d’esperar, aquesta majoria dels acords
pel canvi, perquè, precisament, avui aprovam o ratificam un

bon sostre de despesa, que ja he dit a la meva intervenció, i no
em repetiré, perquè també ja s’ha posat en valor, que serveix
precisament per millorar la vida dels ciutadans a través de les
polítiques públiques, a través de la millora de la inversió.

I que també recull una política fiscal progressiva, que va
augmentant, progressiva, però sobretot redistributiva de la
realitat de les nostres illes.

És important aprovar aquest sostre perquè, no ho he dit
abans i crec que cap grup no ho ha dit, però a Balears ha sortit
ara recentment un estudi, l’estudi de FUNCAS de les caixes,
que encara hi ha un 7% de la població que viu en situació de
pobresa, per tant aquí és important el paper públic que puguem
fer amb els pressuposts i per això també és important aprovar
el sostre, com a primera pedra o base clau per fer els
pressuposts, això és un dels temes que no hem d’oblidar tots
els que governam, tots els que gestionam les institucions o
que dissenyam polítiques, no podem oblidar que, precisament
amb els recursos públics, el que s’ha de fer és que tota la
societat avanci per igual, que hi hagi progrés social i que no
quedi ningú endarrera. I aquí, a Balears, tot i que hi ha una
millora econòmica important, que ja l’hem descrita, i  que
tenim dades rècord en creixement, en ocupació, en turisme,
etc ., encara hi ha una part de la població important que no
arriba o que es troba en situació de pobresa. Per tant, no ens
podem oblidar d’aquest punt i jo vull posar, que no ho he dit en
el discurs d’abans, però crec que ja duim molt de temps d’una
inèrcia positiva de creixement econòmic, però és vera que
aquest creixement no arriba a tothom.

Li vull dir, Sr. Camps, que l’he vist en baixa forma avui, no
ha tengut temps de parlar de la política fiscal, cosa que
esperava de vostè, i el mantra aquest, el mantra electoral de
baixada d’imposts no ha tengut temps, supòs que a la rèplica
ho farà, però bé, veig que no forma part del seu discurs com a
peça fonamental, per tant al Partit Popular el veig un poc sense
rumb en aquest tema, no? Igual que el que ha comentat el Sr.
Alcover que passa amb l’impost turístic, ara sí, ara no, ara
llevam, ara posam, sí que el Partit Popular va una mica
despistat.

Però bé, jo li aclariré algunes coses, algunes
consideracions que ha dit. El primer de tot que vull dir en
relació amb la inversió i els romanents, era aclarir, em veig en
l’obligació com a consellera d’Hisenda de posar un poc de
rigor a les dades que maneja el Partit Popular i que fa temps
que manegen, no sé qui li fa aquests càlculs, si en sap més o
menys, però falta rigor i em sorprèn que el Partit Popular faci
aquestes errades quan llegeix les pàgines de la Conselleria
d’Hisenda o la web, interpreta les dades d’una forma molt
demagògica, molt mentidera, i em sap greu perquè enganen els
ciutadans i no sé si això és correcte d’un partit responsable de
l’oposició que pretén arribar a una majoria important.

(Remor de veus)

Els romanents del 2017, que són els que estan constatats
a nivell d’execució, de les principals empreses públiques, els
diré jo textualment quins són, i desmentiré els que diuen:
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ABAQUA són 18 milions d’euros, no 56, la diferència, si se’n
va als comptes dels resultats d’ABAQUA, són 18 milions. A
l’IBAVI són 17 i a l’IBISEC són 6. Això és el que reflecteix el
tancament dels comptes del sector públic instrumental, que es
troben a l’abast, estan penjats i, per tant, no entenc d’on treuen
altres dades i inventen altres xifres.

Però, a més a més, hi ha una altra dada important en això,
aquests recursos no es perden, el sector públic instrumental
funciona, no tant amb comptabilitat pressupostària,
evidentment també té una lectura amb comptabilitat
pressupostària, però té que els romanents que es deixen a
finals d’any s’aprofiten a l’any següent, és una borsa que es
trasllada a l’any següent. Això què vol? Que tots aquells
projectes que tenen una dotació de recursos i que, per la seva
planificació o la seva gestió, duen el seu ritme, no es perden,
els projectes continuen en marxa i els recursos s’incorporen
a l’any següent, això són els romanents.

Quan parlen de romanents han de parlar amb propietat i han
de saber què vol dir, per tant no facin demagògia dient que
això són doblers que no s’empren, que no es gasten; el
contrari, si hi ha planificació, que venim d’una època que no
n’hi havia, que hi havia zero planificació, si hi ha planificació,
un projecte està planificat i es gestiona, amb la seva tramitació
administrativa, ja sabem que la inversió, sobretot projectes
mediambientals, relacionats amb el cicle d’aigua, duen una
tramitació ambiental complicada, a mesura que es gestiona i
hi ha recursos, aquests romanents no es perden. I jo crec que
això, ho dic aquí perquè quedi clar, però crec que, Sr. Camps
o senyors del Partit Popular, això ho saben, el que passa és
que els interessa fer aquesta demagògia i ja els va bé.

De la mateixa manera que no tenen rigor amb les dades, i
torn dir que un Partit Popular no empri rigor amb les dades
deixa o posa molt malament aquest partit que aspira qualque
dia a governar, però vull dir que almanco siguin rigorosos,
però en aquest mateix tema, li vull dir, a l’hora de calcular el
superàvit d’enguany, que ja fem càlculs del superàvit
d’enguany, i diuen de 350 milions, m’ho expliquin, pugi aquí
i expliqui com calculam aquests 350 milions, perquè ja
m’agradaria tenir-los o ja ens agradaria al govern tenir-los, no
sé com ho fan, però estic convençuda, sé com ho fan, manca
de rigor i demagògia amb els números, per deixar malament el
que pugui fer aquest govern.

Però ho torn dir, tots aquests recursos que són al sector
públic instrumental, a to tes les empreses del Govern, les
empreses inversores del Govern, que precisament nosaltres
hem recuperat aquestes empreses, perquè record que el Partit
Popular se les volia carregar totes, i en canvi aquest govern ha
apostat pel sector públic instrumental, ha dotat de més
personal, ha recuperat personal, vull dir que ha posat recursos
per fer inversió, tots aquests recursos que es troben a les
empreses es conserven, es mantenen, no es malgasten i es
continuaran invertint en els projectes que estan planificats. I
ho torn dir, vàrem arribar amb els calaixos buits de projectes,
això és el pitjor que pot fer un govern, potser que tengui una
època difícil, una època dura, una època de crisi que tengui
menys recursos, però no s’aturi de pensar, la seva obligació

com a govern és planificar i quan hi hagi recursos posar-los,
que és el que hem fet en aquesta legislatura, hem planificat i
hem posat els recursos i si no els hem anat a cercar, per això
no defallirem anant a cercar recursos també a Madrid, com el
conveni ferroviari al qual també s’ha compromès el ministre
de Foment, o el pròxim règim econòmic i fiscal, o bé la
millora de finançament, sempre un està obligat a cercar
recursos, i aquesta legislatura la millora econòmica s’ha
traslladat precisament a fomentar la política inversora que
havia quedat a zero en aquesta legislatura, a la passada
legislatura.

Passaré a un altre tema, el superàvit del 2017, aclariré,
l’EGAE és la que acaba calculant el superàvit i ha quedat en
100 milions, 144 no, són 100 milions d’euros que es varen fer
a l’any 2017. Evidentment, aquest govern fa tot el possible per
reinvertir aquest superàvit. Aquest superàvit no l’hem generat
perquè no gastem o perquè vulguem, és precisament per la
regla de la despesa, jo ara volia anar a la regla de la despesa; jo
mantenc, i aquest govern manté la mateixa reivindicació en
relació amb la regla de la despesa, ho he dit i ho tornaré dir, si
voleu, avui no hi he dedicat tant de temps, perquè no opera,
després tornaré a aquest tema, però la regla de la despesa el
que fa és ser massa estricta a l’hora de gestionar els recursos
públics i impedeix que les millores d’ingressos o de millora
de cicle econòmic no es pugui traslladar a les polítiques; però
bé, hi ha un exemple claríssim, Sr. Camps, els ajuntaments,
què tenen els ajuntaments, quants recursos tenen sense poder
gastar? Això és la regla de la despesa, Sr. Camps; a Balears
més de 500 milions són al banc, quan els ajuntaments tenen
problemes també de depuració, de sanejament, de carrers,
d’escoles, de personal, això és el que no volem que passi i,
precisament, el Sr. Montoro va ser molt dur en aquest tema, i
ho sabem, va fer una Llei d’estabilitat pressupostària molt dura
a Espanya, i ha passat el que ha passat, però això la crisi ha
estat tan dura. I això ho sabem, bé, vostès no ho volen entendre
perquè no creuen en la cosa pública, però la gent que creu en
la cosa pública i en la igualtat d’oportunitats i en els progrés
social, aquestes regles fiscals han estat massa dures.

I jo crec que ara, a nivell del Govern d’Espanya s’ha arribat
a aquest convenciment que la regla d’estabilitat, la Llei
d’estabilitat s’ha de canviar, no pot ser que amb aquesta
situació econòmica que vivim encara operin regles fiscals tan
dures, i el Govern d’Espanya, en un mes de govern, s’ha
enfrontat o s’ha assegut a negociar amb Europa i en un mes ha
aconseguit una flexibilització de l’objectiu de dèficit. Jo no
crec que el Sr. Montoro hagués fet res d’això, precisament
sempre el seu mantra era Europa no em deixa, això és el que
deia. Està demostrat que Europa no és tan dura, t’asseus,
negocies, li ho expliques i ho entèn.

I ha flexibilitzat 5 dècimes a Espanya, i aquestes 5 dècimes
l’Estat ha decidit que donava 2 dècimes a les comunitats
autònomes, 2 a la Seguretat Social, per a també resoldre el
tema de les pensions, i 1 se la queda l’Estat. Les dues que van
a les comunitats autònomes és per millorar l’estat del
benestar, perquè qui gestiona principalment l’estat de benestar
són les comunitats autònomes, igual que la Seguretat Social,
que es una part important, també dues dècimes. Això ho han
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aprovat la majoria de comunitats autònomes en el Consell de
Política Fiscal i Financera, i aquesta és la dada que nosaltres
hem incorporat a aquest pressupost ben tranquils. Per què?
Perquè això ho ha donat Europa i en cap cap no cap que si
Europa ens ho ha donat no ho aprofitem, el que no s’entén,
senyors del Partit Popular i senyors de Ciutadans, és que si
Europa flexibilitza les regles fiscals a Espanya no ho
aprofitem, això no s’entén de cap manera, això és anar en
contra del temps.

Per tant, jo el que els demanaria és que a nivell nacional
també empenyin perquè això sigui així i perquè aquesta
flexibilització es traslladi als comptes públics, i això, aquesta
suavització, acomodació, d’adaptar-nos al dèficit, que Europa
ja ens ha dit que sí, ho puguem aprofitar. La seva caparrudesa
per no aprovar això complica una altra vegada els comptes
públics, perquè no creiem en la cosa pública, senyors de
Ciutadans i senyors del Partit Popular, no creiem en les
polítiques públiques, en millorar la vida dels ciutadans a través
de les polítiques públiques i, per tant, no creiem en aquests
objectius de dèficit o en aquestes regles fiscals.

Què passa si Europa, si Espanya aconsegueix flexibilitzar
5 dècimes amb Europa? Que després és molt més fàcil
flexibilitzar la regla de despesa, que és el que reclamam. Per
tant, quan també vetam que no s’aprovi aquest objectiu o
aquesta ampliació de l’objectiu de dèficit, tampoc no deixam
que s’avanci en la flexibilització de les regles fiscals, com és
la regla de la despesa, una regla tan demandada que entenc que
el Partit Popular la demana, perquè quan parlam dels
ajuntaments també la demana. Per tant, jo els demanaria que
siguin més coherents i que no posin pals a les rodes, com
solen fer quan no governen, a aquestes millores que suposen
els temes de flexibilitzar l’objectiu de dèficit o regles fiscals
amb Europa.

En relació amb l’embull que s’ha fet de com hem calculat
la regla de la despesa i les regles fiscals amb aquest sostre, jo
el primer que li dic és que les regles fiscals s’han d’acomplir,
i això ho ha fet aquest govern, no crec que tenguem cap dubte
que no els haguem complerts, precisament dos anys hem
tancat amb el compliment de les regles fiscals, complets.
Recordaré que el primer any, el 2015, ens vàrem trobar una
legislatura que havia fet un pressupost i ho havia deixat
programat el Partit Popular, i va acabar amb 400 milions de
dèficit, això era per l’herència del Partit Popular, vull dir que
no tenia cap interès a complir les regles fiscals del 2015; any
electoral o el que fos, però que aquest govern ha demostrat
que els  acompleix, i aquest pressupost li puc assegurar que
acompleix les regles fiscals. El que passa és que les regles
fiscals són un manual complicadíssim d’entendre o d’aplicar
i no cap any actuen de la mateixa manera, depèn de com
tenguis... sempre actuen igual, però no cada any tenen l’efecte
igual, i ara crec que vostè tampoc no ho ha explicat molt bé,
però nosaltres no hem fet cap cosa rara amb la regla de la
despesa, enguany no topa la regla de la despesa, pensàvem que
acabaria topant, no ha estat així, topa l’objectiu de deute.

Jo ara no faré una classe tècnica d’aquest tema, és un tema
prou complicat, però el que sí vull dir és que han d’estar

tranquils tots els diputats d’aquí, que la Direcció General de
Pressuposts ha calculat bé les regles fiscals i que aquest
sostre acompleix les regles fiscals, i que topa amb les regles
que topa, l’aplicació de les regles dóna les quanties que dóna.
Un dels motius molt bàsics perquè no opera la regla de
despesa enguany és perquè, precisament, aquesta comunitat
autònoma ha crescut la despesa de forma escalonada cada any,
com més creix el 2,7% sobre una quantitat que creix més dóna
un percentatge més de creixement, lògica pura, per tant és el
que ha passat enguany.

Però no passi pena, perquè jo ho vull deixar clar, que
aquests pressuposts estan fets amb rigor i amb el compliment
de les regles fiscals. I també hi ha una altra garantia, aquest
pressupost o aquest sostre de despesa i aquests pressuposts
seran informats per l’AIReF, el Ministeri d’Hisenda i, per tant,
no patiu perquè nosaltres o des de la Conselleria d’Hisenda
estan ben fets. Això és en relació amb aquest tema.

Jo crec que també un dels indicadors del rigor i  de la
gestió financera responsable és el que alguns li heu donat més
o menys importància, però que jo li don molta importància i
que aquest govern li dóna molta importància, que és guanyar
autonomia financera; igual que volem guanyar més autonomia
financera amb un sistema de finançament millor, també un
dels punts, un dels eixos que també demanam era aconseguir
autonomia financera amb el finançament de l’Estat, del
finançament del deute, que no dependre de l’Estat, que és la
sortida a mercats, jo crec que és una fita important que li
podem donar més o menys importància, però que dins el camí
que hem de fer, que evidentment el camí inclou altres temes,
és un punt a aconseguir, és un punt de millora i un punt que
reflecteix que s’acompleixen les regles fiscals, que
s’acompleixen o que es sanegen els comptes públics i, per
tant, crec que és una bona notícia, i crec que també avala el
tema del compliment de les regles fiscals.

Amb el sostre de despesa d’aquests anys que hem fet, que
enguany augmenta un 32%, com bé deia qualque diputat, i que
són més de 1.000 milions, jo recordaré algunes xifres
importants del que hem fet, perquè crec que està bé recordar,
a part d’exemples que hem posat, que en educació en aquests
tres anys, no amb el que ve perquè el que ve encara l’hem
d’acabar de fer i l’hem d’acabar de prioritzar, però en tres anys
de pressuposts a educació s’ha augmentat 150 milions, crec
que val la pena recordar-ho; 265 milions a salut; 400 milions
més a serveis socials; 50 milions més a polítiques d’ocupació,
o d’indústria i comerç. Per tant, jo vull posar en valor tot el
que s’ha fet, perquè algú ha dit que amb aquest sostre no s’ha
fet res, o no s’ha fet, evidentment no és suficient, jo també ho
dic, vull que també ho sabem, hi ha moltes necessitats i venim
d’on venim, venim d’una legislatura molt mal manada, amb una
austeritat molt mal entesa, amb els nivells de despesa social
i inversió a zero, i el que hem fet és anar pujant aquests
nivells. I ja he dit abans que precisament en educació i salut i
en serveis socials ja ens acostam a la mitjana nacional en
despesa per càpita. Per tant, hem fet un progrés, però que
encara no és suficient, perquè també avui aquí a la cambra han
sortit molts de problemes que encara té aquesta comunitat
autònoma i que s’han de continuar resolent, per això la
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importància d’aprovar un sostre que creix en 347 milions, per
seguir avançant en aquestes polítiques que encara fan falta.

Evidentment, hem d’invertir en habitatge, en mobilitat, en
depuració, en mil temes, bé, en educació, en tots els temes
que fan falta en aquesta comunitat i per això també és
important aquest sostre.

I jo, Sr. Font, aquí no compartesc el que vostè  deia que
aquest sostre no és una fita important, jo crec que és una fita
molt important, crec que avui posam un debat, una altra cosa
és que interessa més o menys, però que creiem que posam un
debat de cap on anam, si e l sostre marca unes línies de
pressupost, marca unes línies de polítiques i marca unes línies
de futur o , com a mínim, de l’any que ve, si això no és
important no sé què fem aquí els polítics, jo crec que som
aquí precisament per fer els pressuposts, és fonamental. Per
tant, jo crec que sí que és un dia, un dia, és una fita important
aprovar un sostre perquè marca les línies de cap on anam i
també de recollir tot el que hem fet aquesta legislatura i de
consolidar les polítiques que s’han fet.

En el tema que vostè deia de la solidaritat, totalment
d’acord amb la necessitat de reformar un sistema de
finançament, duim molts anys de retard, set anys del Partit
Popular no han fet absolutament res, més que manejar la
perdiu, parlant clar, i jo recordaré les dades: la solidaritat que
vostè deia no són les dades que són les certes, bé, que surtin
a un mitjà de comunicació no vol dir que..., haurien d’agafar
els informes, els informes que surten del ministeri o de la
Conselleria d’Hisenda, i jo recordaré dues dades, no
m’entretindré més: quan es liquida, sabeu que el sistema es
liquida dos anys després, quan es liquida és quan se sap
l’anàlisi completa d’un any, i ara tenim la liquidació del 2016
que ha vengut aquest mes de juliol i podem analitzar el 2016.
El 2016 hem aportat, per habitant, 2.806 euros per habitant, i
som la segona comunitat en aportar. I hem rebut, per habitant,
2.396, això és una diferència de 410 euros que la diputada
Patrícia Font l’ha anomenada, perquè la devia conèixer, perquè
també s’ha difós aquesta dada, per tant sí que hi ha 400 euros
per habitant de diferència entre el que aportam i el que rebem
i, per tant, la solidaritat hi és, no?

La solidaritat, però les dades que li falten a vostè, Sr. Font,
és que només agafa un any, la part que arriba a un any, li
faltaria per completar l’anàlisi el que ve a l’ena més dos a
l’any, a dos anys després, que és la liquidació definitiva, que a
Balears, pel sistema com està configurat, rep un fons, el Fons
de Competitivitat, molt copiós, d’uns 500, 600, 700 milions
cada any, que compensen el que hauria d’haver aportat, el que
ha aportat la resta d’anys. S’ha de tenir la suma global per
entendre, per això jo agaf la liquidació que ja tenim d’ara, la
del 2016 i li don aquestes dades. Però sí que està clar que
Balears és solidària amb la resta d’Espanya i és necessari
corregir aquest sistema de finançament.

Ens mantenim en la mateixa línia que hem dit sempre, que
és necessària una reforma que corregeixi això, com seria el
principi d’ordinalitat, que almanco a les Illes Balears es
rebessin en l’ordre del que aporten i que fos més just. I per

això defensam una autonomia fiscal que aquí a Balears, que és
una comunitat aportadora, doncs pugui quedar-se també una
part més important dels tributs, etc.

I posar en valor, de moment, el que ha fet la ministra, que
ja ha obert un grup de feina per fer una negociació política que
no havia fet tampoc el Sr. Rajoy en tots  aquests... i el Sr.
Montoro en tots aquests anys, que no havia estat capaç
d’abordar aquest tema, perquè no tenia voluntat clara de
reformar el sistema de finançament.

Bé, i també volia dir que aquest sostre de despesa es basa
en unes dades macroeconòmiques sòlides, que a qualque
moment el senyor de Ciutadans ha fet política nacional i no ha
volgut fer catastrofisme amb dades a nivell nacional,
catastrofisme que ara es posa de moda, però que no té cap
sentit, perquè precisament, i menys a Balears, jo crec que el
debat és aquí a Balears i a Balears som, tenim dades rècord en
creixement econòmic, en atur, en ocupació, en disminució
d’atur, en creació d’ocupació i en dades de turisme, i crec que
això a més se sosté, duim molts de mesos, molts de trimestres
que se sosté, i les perspectives també són de sostenir-se. Hi
ha una dada, vostè creu que els empresaris haurien pujat un
17% si no tenguessin perspectives econòmiques favorables?
No creï alarmisme a Balears, no és responsable per part...

(Remor de veus)

..., bé, els hotelers i la restauració...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

..., però bé, serà perquè tenen perspectives que a Balears no va
tan malament. Jo vull dir, en el sentit que no creem...

EL SR. PRESIDENT:

No creïn un debat, per favor. Silenci, per favor.

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

... alarmisme, però així i tot la pujada de salaris a Espanya és
un... a Espanya, a Balears, és un 4,1%...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

..., l’increment de salaris a les Illes és un 4,1% més alt que el
que passa a la mitjana nacional, per tant són bones dades.
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Jo el que vull dir amb això, no m’entretindré més, és que
Balears té unes bones dades i que no hem de fer catastrofisme
ni alarmisme, perquè això no és ser responsable, perquè això
és crear por als empresaris o als ciutadans, i no és
responsable, no crec que hagin de fer aquest joc, senyors de
Ciutadans.

Que també coincidesc que pensava que ho faria el Sr.
Camps, però es veu que els deu minuts no li han bastat o que
no té coherència de discurs o que no té molt clar cap on anam.

Però bé, i amb això també, amb tot això jo vull posar en
valor la política fiscal d’aquesta comunitat, la que s’ha fet, que
és una política fiscal redistributiva, i també vull dir  que no
només hem fet... s’ha augmentat la progressivitat a l’any 2016
d’algunes figures dels trams alts, també hem creat l’impost
turístic, que és una eina redistributiva i que recordam, ja ho
hem dit, que no la paguen els ciutadans de les Illes Balears,
sinó que la paguen els turistes, i per tant el turisme és solidari
amb els residents de les Illes Balears, però també recordar
totes les deduccions fiscals que s’han creat en aquesta
legislatura o que s’han millorat.

Hem fet una important política en crear noves deduccions
o en ampliar les que ja hi havia o recuperar les que el Partit
Popular s’havia carregat, el Partit Popular havia eliminat, per
exemple, la deducció al lloguer, de joves i de discapacitats,
persones grans o famílies nombroses, aquesta l’hem
recuperada i l’hem augmentada. Hem creat més deduccions
també per facilitar el lloguer, deduccions per a estudiants,
deduccions en habitatge, estudiants, etc., és a dir, jo crec que
això també és fer política fiscal, el que passa què fas? Ho
dediques als sectors on més es necessita, als sectors que més
vols potenciar o que es troben més desfavorits, per tant és la
política, per això s’ha d’emprar la política fiscal.

I jo crec que no se’ns pot acusar, precisament, d’aixecar la
pressió fiscal si també tenim en compte aquestes deduccions
o la reducció de les taxes, que també ja es troben en marxa als
que es matriculen a la Universitat per a enguany.

I quant a l’impost de successions, senyors de Ciutadans, no
coincidesc amb la filosofia, l’impost de successions és un
impost que no s’ha d’eliminar, per molts de motius, primer per
filosofia i ideologia, la transmissió d’un patrimoni també pot
contribuir, ha de contribuir una part a tota la societat, això és
el que fa l’impost de successions i donacions, però a més a
més, quan diem això, és que és un tribut cedit, si a sobre ens
el carregam, perdem 100 milions d’euros que ja ens dirà què
fem amb aquests 100 milions si els llevam.

I també recordar que en aquest impost Balears no és la
comunitat autònoma que té la tributació més alta, som els
cinquens, segons l’estudi de panorama de fiscalitat i, per tat,
tampoc no facem demagògia en aquest tema.

Jo crec que ja no em deix res més, a no ser que ara a la
rèplica vulgueu encetar un altre tema nou, però crec que és un
bon sostre, crec que és necessària aquesta fita d’aprovar un
sostre, perquè és cap on van les línies de pressupost, cap on

aniran les línies, que són de continuar reforçant les polítiques
socials i la inversió pública, que això és necessari per als
ciutadans, que és necessari, com deia, per al progrés social per
arribar a tots i per a també ajudar a mantenir aquest creixement
sostingut amb polítiques que té la nostra comunitat autònoma.

Jo crec que és un bon sostre, crec que és necessari i
agraesc el suport que donen tots. I també agrairia que
Ciutadans i el Partit Popular reflexionin sobre el seu vot i no
posin... deixin avançar la comunitat autònoma en el sentit que
ho ha fet, que crec que la bona gestió econòmica i de finances
ho demostra, i, per tant, facin també un vot de responsabilitat
i votin a favor d’aquest sostre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèpliques dels
grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Cladera, perquè elimini qualsevol dubte, nosaltres
votarem en contra del sostre de despesa que vostè avui ens ha
presentat, i ho fem per diversos motius: el primer motiu jo
crec que ho he dit abans, vostès han utilitzat de forma
demagògica la regla de despesa, és a dir, serà una
coincidència, Sra. Cladera, però no troba estrany que fins ara
la regla de despesa fos una cotilla que ens asfixiava a tots i que
ara li sobrin 111 milions d’euros? No troba estrany que amb
un creixement d’un 2,7% es pugui incrementar la despesa un
11%? És una coincidència segurament, segurament el canvi de
govern no ha tengut res a veure, no ho sé, però... i ho deix aquí,
però realment per a nosaltres doncs és significatiu.

Tampoc no podem estar d’acord amb aquest sostre de
despesa perquè tornam a la senda de dèficit, flexibilitzar
l’objectiu de dèficit no és solució, no és una solució, hem de
mantenir i hem de seguir amb la senda de superàvit que havíem
aconseguit. Si l’any passat vam fer un sostre de despesa amb
111 milions d’euros de superàvit, no tornem ara amb un
dèficit de 50 milions d’euros, és un error, és un error, i la Sra.
Cladera insisteix en aquesta qüestió.

També criticam que continuïn posant els  120 milions
d’euros del conveni de carreteres, i ho fem per coherència
amb el que hem mantingut fins ara. Si posam 120 milions
d’euros és perquè creiem que aquests 120 milions d’euros ens
arribaran com a ingrés, si no van arribar el 2017, no van arribar
el 2018, no arribaran el 2019, la Sra. Montero, segurament, no
podrà fer ni els pressupost, quant i més posant en els
pressuposts ficticis aquests 120 milions d’euros. Per tant,
posar 120 milions d’euros d’ingressos, que sabem
perfectament que no arribaran, és un altre error.
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També aquest sostre de despesa és la constatació del
fracàs del Govern en una qüestió cabdal, que és el sistema de
finançament, vostès es varen omplir la boca tota la legislatura
que volien un nou sistema de finançament, que farem un nou
sistema de finançament, que treballarem per un nou sistema de
finançament, arriba el Sr. Pedro Sánchez i no hi haurà sistema
de finançament, primeres paraules del Sr. Sánchez: no hi ha
temps per fer un nou sistema de finançament. Poden fer
reunions, poden fer paperots, açò per descomptat, però
evidentment no tindrem en aquesta legislatura nou sistema de
finançament. I açò es reflecteix també en aquest sostre de
despesa.

I tampoc no votarem a favor del sostre de despesa perquè
es demostra amb aquest sostre de despesa que és perfectament
possible una baixada d’imposts i, en canvi, vostès, i vostè
mateixa, Sra. Cladera, ho ha dit, per prejudicis ideològics dels
anys seixanta no els volen abaixar. I em parla de deduccions
fiscals, em digui una persona, només una que s’hagi pogut
deduir, per exemple, per la compra de llibres de text, només
una. Perquè el problema no és fer moltes deduccions, el
problema són els llindars de la base imposable, si tenim una
base imposable tan baixa ningú no es pot acollir a aquella
deducció, i vostès mantenen els llindars de la base imposable
molt baixos i, per tant, podem fer mil deduccions que al final
açò no té cap incidència sobre els ciutadans.

I mirin què els dic, podem abaixar imposts, fins i tot
augmentant la despesa. La Sra. Cladera sempre diu: digui’m
quines despeses abaixaran, digui’m quins serveis tocaran si
abaixam imposts, idò jo li dic: podem abaixar imposts i
augmentar la despesa; aquest sostre  de despesa ens diu que
augmentarem la despesa 347 milions d’euros, no seria més
lògic augmentar 147 milions d’euros i reduir la pressió fiscals
200 milions, per exemple? Per tant, podem deduir, podem
reduir la pressió fiscal 200 milions d’euros i  augmentar la
despesa en 147, miri si és fàcil, i no tocam cap servei públic
essencial, i no tocam res, no tocam cap despesa. Però vostès,
en canvi, continuen entestats a no baixar imposts, quan
precisament ara és el moment més important en què ho podem
fer, ho podem fer, hi ha marge per fer-ho.

Però és que, a més, com deia el Sr. Pericay, hi comença a
haver signes molt evidents de refredament a la nostra
economia, el sector turístic comença a passar pena, les
perspectives econòmiques ja no són tan favorables, i açò no
ho diem ni el Sr. Pericay ni ho diem... ho diuen els
economistes, ho diuen els tècnics, els que en saben. És
necessari, per tant, llevar pes impositiu a les nostres
empreses, als nostres ciutadans, és important que les nostres
empreses siguin més competitives, hem de millorar la
competitivitat de les nostres empreses, té el sector turístic
sobretot uns destins turístics que reneixen en aquests
moments i, per tant, és important que les nostres empreses
turístiques tenguin o puguin recuperar competitivitat respecte
d’aquests destins.

Miri, Sra. Cladera, vostè gestionarà els pressuposts del
2019 només mig any, per tant, allò sensat seria...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... fer un pressupost menys expansiu, que fos més prudent, que
seguís en la senda de superàvit que teníem i que redueixi
l’endeutament de ver i que baixin els imposts als ciutadans,
que recuperin els ciutadans a les seves butxaques aquesta
reducció impositiva, però és evident que això és pedir peras
al olmo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

En qualsevol cas, nosaltres, ja dic, votarem en contra del
sostre de despesa i esperam que la incompetència d’aquest
govern faci que no tenguem aquest dèficit que està previst en
aquest sostre de despesa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no som economista, Sr.
Camps, però jo, pel que l’he sentit, crec que vostè ha barrejat
una sèrie de qüestions que són prou absurdes i amb una
perspectiva que coincidesc amb el Sr. Alcover quan ho ha
comentat, semblava que s’havien intercanviat els papers i ho
comentaven abans entre Ciutadans i vostè, perquè em sembla
un tant incomprensible.

Per parts, parlava vostè d’aquesta nova manipulació,
tergiversació de la regla de despesa per part de la conselleria,
el que era absurd absolutament és que l’any passant
incrementant-se un 12% els ingressos només es pogués
incrementar la despesa en un 6%, això és el que ens semblava
absurd a nosaltres quan s’aplicava i operava aquesta regla de
despesa. Afortunadament, crec que tots ens hauríem d’alegrar
que enguany no es pugui, no operi.

El conveni de carreteres ho dèiem també abans, no sé què
hagués dit vostè si no s’hagués incorporat a aquest sostre de
despesa, o si no s’incorporàs als pressuposts. Crec que és
coherent que si abans s’incorporava als pressuposts amb un
govern del Partit Popular, del qual evidentment no s’esperava
que pogués pagar aquestes quantitats, jo tenc la por que encara
enguany tampoc no es puguin ingressar aquests doblers, però
els hem de posar, els hem de posar, crec que està clar també.
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(Remor de veus)

Bé, ja veurem. Dades de creixement econòmic, es
qüestioni i  més. Bé, a veure, a nosaltres les dades de
creixement econòmic que tenim a hores d’ara ens satisfan,
sabem que no són suficients per si mateixes per solucionar el
que hauríem de solucionar, que són els problemes que tenim,
que encara hi ha gent que no ha sortit de la crisi i que aquest
creixement econòmic que hem tengut durant aquests anys ha
d’arribar a tothom, crec que la Sra. Cladera també ho
assenyalava i concretava que existeixen uns nivells de pobresa
que hem d’afrontar i que ningú no hauria d’oblidar en aquests
moments, perquè aquest creixement pugui arribar a tothom,
perquè seria de justícia, que aquesta gent necessita percebre
encara més la recuperació, necessita acariciar aquesta
recuperació i entenc que alberguen l’esperança que quan els
famosos vents de cua també puguin desaparèixer, que qualque
dia passarà, doncs es puguin aixoplugar sota el paraigües d’un
govern progressista, d’una administració que realment sigui
potent per defensar una dignitat a les seves vides.

Entenem que hi ha un empobriment, hi ha hagut un
empobriment i un debilitament d’una gran part a tot l’Estat que
hauria de començar a alarmar-nos, crec que a alguns ja ens ha
alarmat, però em provoca un dolor que a vostès no els afecti.

I parlam d’autònoms que ens trobem cada dia i que
critiquen evidentment que no hi hagi mesures que puguin
reduir el que han de pagar mensualment, els treballadors
d’hostaleria que han augmentat els seus salaris però encara han
de fer més hores de les que tocaria, comerciants que han de
tancar també els seus negocis i que tenen clar que el seu
problema és que les famílies que els compren només tenen
per pagar les factures de l’energia, el lloguer i l’alimentació
i no per anar als seus comerços, etc. Aquests són els
problemes que tenim ara mateix.

Tota la part conservadora d’aquest parlament que incideix
en aquesta reducció  d’imposts, nosaltres hem reclamat una
reducció d’imposts ara mateix perquè els autònoms puguin
pagar menys, perquè es pugui reduir l’IVA, perquè es pugui
reduir també en els productes més bàsics, o sigui, insistim en
baixades d’imposts, i és vera que n’hi d’altres que entenem que
s’han de mantenir per a determinades rendes. Crec que és
important, per damunt dels 140.000 euros entenem que és clar
que s’ha d’augmentar l’IRPF.

No entenem aquesta percepció agònica, un tant, de
l’economia que feia el Sr. Pericay, és clar que hi haurà un
moment de desacceleració, justament enguany rebrem menys
per part del finançament autonòmic, unes dècimes, però sí que
rebrem més que la mitjana estatal quant a la diferència
respecte de l’any anterior. Però per a nosaltres, insistim,
fonamental assenyalar problemes que puguin marcar un futur
millor per a la nostra societat, que és el 0-3, l’educació 0-3,
i ho hem comentat i per això hem insistit, perquè aquesta és la
clau que hem de redu... perquè això permet reduir pobresa, i
tal i com deia també el Sr. Alcover a la seva intervenció, si
invertim en aquesta edat, igual que invertim en què les beques
i en què l’accés a la universitat és la clau per impedir que hi

pugui haver més pobresa, i tot el contrari, permetre que la gent
pugui tenir un ascens socials, el 0-3 és fonamental per no
enfonsar tots aquests nins a quedar-se en un llindar de pobresa
per a tota la seva vida. I per això hem d’incidir aquí, per això
ens estranya que es vulguin reduir imposts, etc., quan el que
hem de fer és posar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, vagi acabant per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... esforços en invertir aquí.

Sra. Cladera, tornam insistir, és clar que si al REIB, al nou
finançament que hi hauria d’haver i el que li coment, i
versionant un poc les paraules de Pablo Casado, quan va dir a
Madrid, vostè ha d’insistir que quan li ofereixi qualsevol cosa,
ha de dir visca el REIB, visca el REIB, visca el REIB, que en
aquest REIB sí que hi volem creure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Molt breument, sobre el tema de la
política impositiva...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, silenci.

EL SR. REUS I DARDER:

... sobre el tema de la política impositiva, m’afegesc a les
paraules del Sr. Alcover, el Sr. Font ens ho retreia i en cap
moment des de MÉS per Mallorca, ni en el seu programa hem
apostat per rebaixes impositives.

Hi ha una cosa que ha dit el Sr. Camps que em preocupa,
que és el tema de quanta gent s’hagi pogut acollir a les ajudes
de llibres de text, amb els llindars de rendes que té aquest
descompte. Crec que vostè no és conscient de la quantitat de
gent que hi ha a les Illes Balears, que també són persones, que
sobreviuen amb aquestes rendes, això és una realitat, això és
una realitat. I per això per a nosaltres és important mantenir
aquesta política tributària, per justícia social, per garantir, com
deia el Sr. Alcover, la igualtat d’oportunitats en l’educació, per
garantir una sanitat digna per a tothom i per garantir dignitat en
la renda social. Nosaltres preferim que a les Illes Balears hi
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hagi una renda social perquè la gent que no té pugui viure amb
dignitat, que no prometre rebaixes fiscals a les rendes
mitjanes i altes.

Una altra qüestió, que s’ha dit, ho ha encetat el Sr. Pericay
i el Sr. Camps també hi ha fet referència, e l tema de la
desacceleració de l’economia a nivell estatal, jo no he de
defensar ni la política econòmica estatal, ni molt manco, però
a mi em sorprèn perquè la política econòmica que s’ha aplicat
a l’Estat és la política econòmica que han pactat el PP,
Ciutadans i el PNV, això és la política fiscal que s’ha aplicat
a l’Estat.

La darrera aprovació dels pressuposts, ja amb el nou
govern, però dels pressuposts que havia pactat el Partit
Popular, Ciutadans i el PNV, per tant si hi ha una perspectiva
dolenta serà per la política econòmica que s’ha aplicat aquests
anys, que ha estat la vostra, ha estat la vostra. Vull dir, quina
política econòmica s’ha dut a l’Estat fins ara? Vull dir, no
enganem ningú, vull dir, no s’ha pres cap mesura nova, l’única
mesura que s’ha pres, després, el govern actual ha estat
empassar-se els pressuposts que hi havia, que es tramitaven,
que eren els que havien pactat vostès.

I d’altra banda, la perspectiva turística a la qual s’ha fet
referència, amb les darreres dades, que hi ha hagut un
decreixement a les Balears, aquest decreixement ha estat el
més baix de tots, amb un augment de la despesa dels turistes,
quan a la resta de l’Estat ha disminuït. Per tant, deixin de
dimonitzar l’ecotaxa, perquè ja no calen més proves que
aquest impost no afecta l’activitat turística i la darrera prova
la tenen aquí. Vull dir, hi ha una desacceleració de l’activitat
turística a tot l’Estat, amb uns percentatges que es mouen
entorn del 5% i aquesta desacceleració ha estat molt menor,
precisament, a les Illes Balears a l’any que s’ha incrementat
aquest impost, i a més, amb un augment de la despesa per
turista. Per tant, no calen més proves per demostrar que és un
impost que no ha incidit en l’activitat econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Coincidesc amb el Sr. Alcover, totalment i
absolutament, que la qüestió del sostre de despesa és una
qüestió tècnica, a partir que sigui tècnica no s’emocionin, no
s’emocionin, és una qüestió tècnica, així de clar.

El que és evident és que la pujada d’ingressos, que no he
dit d’imposts, d’ingressos, en el que fa referència a IRPF, IVA
i imposts especials, és de 218 milions d’euros respecte del
que serà el to tal d’increment, que són 348, que tendrem el

2019. I això també és un tema, no tècnic, sinó científic, dels
papers que vostè ens ha passat per a aquesta convocatòria.

Davant aquesta qüestió hi ha que vostè té 950 milions més
que els seus primers pressuposts que varen ser els de l’any
2016. I nosaltres diem, la inversió que hi ha en comerç, el
petit comerç, el Sr. Jarabo ara deia i aquells  comerços
tanquen, com el forn que va tancar ara, que va dir: és que no hi
ha relleu generacional; però si acaba de llegir tota l’entrevista,
i que s’han de pagar un fester d’imposts. I després diem: ohhh,
quina llàstima que els forns desapareixin, ohhh, quina llàstima
que el celler també desapareixi, ohhh, quina llàstima que la
vimeteria desapareixi! I quins doblers hi ha per a aquesta gent?
L’any passat per a tot això 15.790.000.

Per què hem de votar a favor del sostre de despesa? Em
poden dir si nosaltres superarem, perquè estic d’acord amb el
que diu el conseller de Treball, hem superat el nombre de gent
que paga la Seguretat Social en aquesta terra d’abans de la
crisi, hem baixat el nombre d’aturats que hi havia al
començament de la crisi; hem augmentat la inversió que
teníem en el moment de la crisi? No, l’any passat, 549
milions, que no l’hem acabat, l’any passat que és enguany, el
18. A l’any 2008 teníem 732 milions d’euros. És d’això que
els parl, i no hi havia un sostre de despesa com aquest, ni molt
manco.

Bé, amb la qual cosa el problema real que tenim és el que
jo els deia, que és que vostè m’ha dit la solidaritat doncs no
són els 700 i busques d’euros per persona, són 450. Bé, idò,
amb els números que va treure aquest mitjà de comunicació,
que si de cas després els hi don, perquè vostè em diu: ara han
passat els dos anys i hem liquidat, i fins i tot el Sr. Alcover i
vostè ho han dit, i quasi quasi podem quedar iguals. Sí, però els
altres que han rebut no hi quedaran iguals i tendran un
increment brutal del que tenien previst a la seva previsió de
despeses, tendran un increment que hauran d’incorporar al cap
de dos anys al seu pressupost. Vostè potser entre el que ens
donin que quedin igual, però la resta del que tenien previst
rebran molt més perquè a ells no els ho llevaran el que els
haurem enviat de solidaritat.

Miri, tal vegada se’n riuran del símil que faré, jo som dels
que pens que mentre Espanya no sigui un estat federal això no
té solució. N’hi ha que perden el temps amb la república, que
està molt bé que perdin el temps amb la república, a mi el que
em puja l’autoestima com a ciutadà de Balears és poder ser a
un estat federal i que pugui tenir les mateixes eines que un
altre, així de clar. A nosaltres l’Estat, amb l’estat de les
autonomies, ens va donar un calderó, un calderó, un calderó,
i l’energia, l’energia depèn de l’Estat, i un calderó, per guisar
un calderó d’arròs. Molt bé, i som 1.100.000 persones.
Aquest 1.100.000 persones en aquesta part de competències
que ens han donat que representa el calderó i l’energia per fer-
lo bullir, les persones aportam tots els  ingredients, el
pollastre, el porc, la verdura, els arrossos, el brou; quan estam
a punt de fer el calderó, ens diuen no, no, no, d’això hi ha un
25% que se n’ha d’anar, per solidaritat, i ja veurem si d’aquí
dos anys et compensaré. I se’n duen allò, i aquí no li fic,
lògicament, el 50% de l’IVA, ni el 50% de l’IRPF, aquí ja no
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el fic, eh, això no hi és dins els meus números. I després ens
diuen, bé, ara ens hem dut això, teniu el calderó, menjau el
1.100.000, però resulta que ens han donat un calderó que és
per a 600.000 i ens fan guisar dins un calderó que hauria de
ser per a 1.100.000. I lògicament hi ha gent que no té per
poder menjar, hi ha gent per poder no tenir fred.

Ens hem d’acontentar amb el sostre de despesa? Doncs
miri, un chupa chups, però això és el que aportam nosaltres.
El sistema no ens dóna les eines, que és el calderó, perquè
realment puguem tirar endavant, i és a això que em rebel jo i
El Pi davant aquesta aprovació, perquè això és la realitat; la
resta quedarà formós, quedarà guapo, és vera que hauran els
quarts pressuposts d’aquí a dos mesos, però la realitat és que
en el calderó que tenim no hi cap el que hem de menester per
donar menjar a tothom, perquè se n’han dut això.

I acab, el professor Joan Rosselló, que vostès el coneixen
perfectament, presentava un escrit fa una sèrie d’anys, ara
vostè consellera em diu: el PIB d’enguany per al 2019 veiem
uns 32.000 milions d’euros, més o manco, l’estimació, ell fa
devers vuit anys, ja el no tenir, tenir justament els costs
d’insularitat ens restava una capacitat de negoci de 8.200
milions d’euros, supòs que avui serien prop de 9.000 o 9.500
milions d’euros. Només que ens donassin el nostre calderó,
que seria no tenir problemes d’insularitat, l’ingrés per IVA,
seria de més de 500 milions d’euros, que podries continuar
essent solidari; l’ingrés d’IRPF pujaria, l’impost de societats
pujaria, aquesta és la defensa que ha de fer un petit país que es
diu Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... i que no pot estar a les ordres més temps de Madrid, hem
d’estar que els tenguem en termes del que necessitam aquí per
ser dignes, i ho dic a uns i als altres que depeneu de Madrid,
perquè si no la dignitat aquesta terra la perdrà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president, però no intervindré.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Intervindré i ho faré des d’aquí perquè
la intenció no és d’entrar en debats d’ordre ideològic, com
qualcú sembla que convida a intervenir, sinó a fer un parell de
precisions.

Demanava vostè, Sra. Consellera, abans, si s’havia deixat
qualque cosa, li he demanat en concret si hi ha prevista una
amortització de deute públic, justament de cara a l’any que ve.
I això és el que m’agradaria que em contestàs.

I respecte de la meva intervenció, jo diria que no m’ha
escoltat, que tampoc no m’ha escoltat bé el Sr. Alcover, jo no
he fet cap intervenció alarmista, cap intervenció descrivint,
com deia el Sr. Jarabo, una situació agònica, en absolut, he
anat recordant cada vegada, sistemàticament, i, a més, amb tot
el coneixement que desacceleració no vol dir, evidentment,
anar enrera, vol dir seguir creixent, ho he dit tres vegades a la
meva intervenció. El que passa és que desacceleració vol dir
alerta, això he dit simplement.

I evidentment, per molt que estiguem millor que a la resta
d’Espanya, i això també ho he dit, i per molt que la situació
aquí a Balears sigui diferent de la de la resta d’Espanya, això
no vol dir, per això m’ha interessat explicar la conjuntura no
només espanyola, la conjuntura, també, per exemple, en
l’ordre europeu, en l’àmbit per exemple turístic, o també en
l’àmbit dels mercats financers no només europeus sinó també
mundials, perquè crec que vivim aquí i que això alguna
importància ha de tenir.

I és per això, vostè em deia que nosaltres no creiem en
polítiques públiques, no, nosaltres creiem en polítiques
públiques, però creiem en polítiques públiques sostenibles.
Per tant, si perquè les polítiques públiques siguin sostenibles
hem de fer un esforç previ de veure-les venir, jo crec que ho
paga, i això és el que crec que és una postura responsable.

Dit això, efectivament, que el nostre vot serà de
responsabilitat, com em demanava, votarem en contra d’aquest
sostre de despesa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Sr.
Camps, avui no deu haver dormit massa bé, perquè crec que
s’ha tornat embullar amb les xifres, i a això ja ens comença a
tenir massa acostumats. Vostè ha dit, textualment, ha dit:
hauríem de tornar a la senda del superàvit; amb la qual cosa, si
hi ha prevists 100 milions per al 0-3, de dèficit, els hem de
llevar, d’entrada els hem de llevar. Ha dit mantenir el superàvit
que havia dit que hi havia a l’any passat; si, a l’any 2017, per
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tant, serien 100, més els 144, 244. I a part hem de reduir 195
per la seva nova política fiscal, 195. D’on pagam el 2,5%
d’increment dels funcionaris que vostès o el Sr. Montoro va
pactar?

S’ha embullat, s’ha embullat, és incompatible tenir
superàvit amb reduir el dèficit amb les xifres que vostès les
presenten, és incompatible, és incompatible.

Ha fet dues afirmacions que jo les hi vull, a la primera, a la
primera i a la segona, que les hi vull desmentir: ha dit,
literalment, a la consellera: ens ha enganat any rera any, ha
utilitzat la regla de despesa de manera torticera i demàgogica,
això ha dit literalment; segurament per això aquest govern,
amb la consellera d’Hisenda, la Sra. Cladera, ha incomplert
tots i cada un dels indicadors econòmics, socials, laborals que
s’havien previst i els han superat, i per això tots els pronòstics,
tots, tots, tots i cada un dels pronòstics que vostè havia fet a
principi de legislatura no se n’ha complert cap, segurament
serà per això.

Miri, ara faré una afirmació absolutament subjectiva, però
la majoria de gent m’entendrà, i crec que part de vosaltres
també: si vostès seguissin governant i  haguessin tengut els
indicadors econòmics i laborals que ha tengut aquest govern,
proposarien el Nobel d’economia al Sr. Bauzá, evidentment és
subjectiu, és una opinió, però...

Miri, ...

(Remor de veus)

... s’ha parlat de desacceleració i s’ha parlat, el Sr. Camps a la
meva intervenció ja l’argumentari del PP no l’ha pogut
contenir més i s’ha parlat, és clar, ara comencen les decisions
del Sr. Sánchez i comença la desacceleració. Anem a veure
quin ha estat el creixement del PIB dels darrers anys, el 2015,
a l’Estat, el 2015, 3,6; 2016, 3,2; 2017, 3; 2018, 2,7; la
desacceleració és culpa del Sr. Sánchez. Tots aquests
pressuposts són del PP i part de Ciutadans, tots, ara, la
desacceleració serà conseqüència de les quatre mesures que
hagi pogut prendre el Sr. Sánchez, és això el que han dit, és
això.

Una altra, jo no sé com no hi veuen una incongruència en
tot això, és a dir, vostès s’han passat aquesta legislatura, llevat
del primer pressupost, que ja ho hem repetit vint vegades en
aquesta estrada, s’han passat la legislatura dient que aquest
govern vivia de la inèrcia de les polítiques del Partit Popular,
s’han passat dient això en pressuposts aprovats per aquest
govern, perquè els pressuposts els ha aprovat i els ha presentat
aquest govern. En canvi, a l’Estat, amb pressuposts aprovats
pel Partit Popular i per Ciutadans imputen la desacceleració
al Sr. Sánchez, sense que els pressuposts els hagi aprovat ell.
En això no hi veuen una contradicció entre un argumentari i
l’altre?

Sra. Prohens, si li correspon a vostè emetre aquests
argumentaris prengui nota, perquè jo ho consider un autèntic
disbarat.

Sr. Pericay, home, ha dit qualque afirmació la primera
vegada que sí que semblava que això que l’ocupació no va igual
de bé que abans, que hauríem de fer polítiques anticícliques,
bé, això era... a mi m’ha recordat el discurs del Partit Popular
de la desacceleració d’abans; és a dir, l’ocupació no va igual de
bé, bé, és que ja n’hi ha molts més que estan ocupats i que no
s’han de col·locar, el normal és que cada vegada l’atur es vagi
reduint més, perquè ja arribarem a la plena ocupació aviat, tant
de bo, tant de bo, si segueix aquest ritme. És a dir, per tant el
normal és que l’atur baixi cada cop menys, això seria el
normal, no ens hauria d’espantar, igual que la baixada de
turistes de 0,4 el normal és que ens movem dins uns límits que
una baixada de 0,4 és una baixada tècnica, això és empat, això
és un empat. Igual que si puja un 0,5 ningú no pot treure les
campanes al vol, això és un empat. Per tant, l’impost turístic
no ha tengut cap efecte.

Sr. Font, hi estic d’acord, estic d’acord amb l’estat federal,
estic d’acord amb bona part del que ha dit, estic d’acord, però
també vull acabar dient que, o m’he despistat un minut, que
també és possible, però crec que ningú no m’ha rebatut
l’afirmació que aquesta legislatura les classes baixes i
mitjanes tenen menys pressió fiscal que a l’anterior
legislatura, crec que ningú no me l’ha rebatuda.

(Remor de veus)

Bé, però, no, no tenim temps, però jo l’he exposada, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, per favor, vagi acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... almanco a mi m’ha donat temps per exposar-la. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Ara tocaria el torn de contrarèplica
de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

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

Seré breu. Una cosa que abans m’he deixat, Sr. Font, també
convidam El Pi que voti a favor del sostre, que crec que no
l’he convidat. Evidentment, són coses separades del sistema
de finançament, hi ha reclamació, la necessitat, és veritat tot
això, però el sostre és el que marca el pressupost, les
polítiques públiques, el que ja hem parlat avui.

Però bé, dit això, perquè també no vull que es pensi que no
el convidam, el contrari, però bé, ja ha manifestat el seu vot.
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Sr. Camps, ha de fer un curset de la regla de la despesa, li
digui a algú de confiança que li expliqui, perquè...

(Remor de veus)

... un màster, sí, justament, però si s’abaixen...

(Remor de veus i rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

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

Crec que ningú no pot riure, o sigui que tu... crec que vostè
tampoc no pot riure, Sra. Prohens, i sigui responsable,
d’acord.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

En el tema de la regla de la despesa, si abaixam els imposts
el primer que passa és que passa la despesa per l’aplicació de
la regla de la despesa, això que els passa als ajuntaments; si
analitzam els ajuntaments que tenen estalvis, no abaixen els
imposts perquè saben que si a més a més encara podrien gastar
menys.

I una altra cosa, jo no m’entretindré amb la política fiscal
i amb la seva propaganda electoral d’abaixar imposts, perquè
ja s’ha dit, tots els grups ja ho heu posat molt clar, però només
una cosa, i això no em cansaré de dir-ho, perquè crec que feu
una demagògia molt gran en aquest tema, és que si abaixeu
imposts o proposau abaixar imposts, que encara no tenim molt
clara quina és la vostra proposta, perquè sembla que és la
mateixa de l’any passat, però no l’heu acabada de presentar i
no estau molt convençuts, pel que he vist avui, és que diguin
d’on retallaran les despeses, perquè si no per regla de despesa,
ja dic, per un tema tècnic simplement.

I després darrere això també evidentment hi ha una
ideologia, no creiem en l’estat del benestar i per tant en el
fons defensam les retallades que ha fet sempre el Partit
Popular.

Dels 120 milions de carreteres, només li diré una cosa, no
han impedit tenir superàvit a l’any 2017, només diré això.

I del sistema de finançament, que vostè també s’hi ha
tornat referir, crec que la vergonya més gran és del Sr. Rajoy

i del Sr. Montoro que amb set anys no han estat capaços de fer
una reforma del sistema de finançament. No atribueixi cap
excusa al senyor, ni cap motiu al Sr. Sánchez, que només du
cent dies governant, per tant ha de ser el Sr. Rajoy, que no va
fer res i va fer perdre el temps a les comunitats autònomes
amb la reforma del sistema de finançament.

Quant a les deduccions fiscals, Sr. Camps, si m’escolta,
perquè si no no li quedarà clar, amb les deduccions fiscals, les
que hem ampliat aquesta legislatura o les que hem millorat
aquesta legislatura o hem creat o hem recuperat, hem posat
unes bases imposables decents molt més elevades, que són
48.000 euros en declaració conjunta i 30.000 en individual.
Per tant, quan fem política fiscal la fem seriosa, a les que
vostè es refereix són deduccions creades pels anteriors
executius, pel Sr. Bauzá senyors del PP, i per tant sí que li vull
posar en valor les que s’han fet ara.

I Sr. Pericay, el Govern està compromès a reduir o a fer
política de reducció de deute, i crec que ho hem demostrat
enguany reduint 180 milions d’euros, i en aquesta línia es farà
feina sempre en la mesura del possible.

Per tancar ja, crec que tot s’ha dit, i crec que no diré res
nou...

(Remor de veus)

..., però vull fer un... no ho he dit encara, jo el que volia dir per
tancar ja, vull defensar que agraesc que no es faci alarmisme
amb el tema de les dades econòmiques, crec que no és
responsable de cara als nostres empresaris, els  nostres
ciutadans; Balears té un creixement sostingut amb dades
rècord d’atur, xifres de turisme, etc. Gestionam bé, crec que
ho hem demostrat en aquests dos anys, en aquests tres anys de
gestió pública, i crec que també els fets ens donen la raó.

S’ha de mantenir l’esforç redistributiu amb aquest sostre
de despesa, amb la política de despesa i amb la política fiscal
que hi ha darrera i també demostram que planificam i invertim,
que era una de les assignatures pendents de la temporada de
l’època de l’executiu anterior. Per això jo defens aquest
sostre, crec que és un bon sostre, com he dit al principi, valent
i rigorós, i defens que s’aprovi i ho agraesc a tots els partits
que li donen suport.

Moltes gràcies. I a partir d’aquí segueix la tramitació dels
pressuposts.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Doncs, un cop finalitzat el debat,
sotmetrem a votació el límit màxim de despesa no financera
per a l’exercici 2019, que quedaria fixat en 4.434.063.750
euros.

Passam a la votació. Votam.
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30 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció. S’ha emès un
vot telemàtic de la Sra. Sílvia Tur, a favor, que s’ha d’afegir als
vots positius. Per tant, són 31 vots a favor; 22 en contra i cap
abstenció.

Aquesta ratificació, com que està aprovada serà publicada
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i
comunicada al Govern de les Illes Balears.

Ara aturaríem tres quartets per pegar una mossegada,
d’acord?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, per què hem rebaixat aquest quart d’hora si
no... és a dir, fins ara les aturades eren d’una hora, ara, avui,
que és que d’aquí a finals de legislatura seran de tres quarts i
per ventura l’any 2019 de mitja hora?

Per favor!

(Remor de veus)

(Pausa)

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 7566/18, presentada pels Grups
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i una diputada del Grup Parlamentari Mixt, per
la qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament
dels hospitals públics de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió i passam
al cinquè punt de l'ordre del dia que és el debat de presa en
consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7566/18,
presentada pels Grups parlamentaris Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del Grup
Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de les
places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.

La secretària primera, la Sra. Joana Aina Campomar,
llegirà el criteri del Govern.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència, en la sessió del dia 20 de juliol de 2018, adoptà
l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el criteri
favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei per la qual s’estableix
la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics
de les Illes Balears, RGE núm. 7566/2018.

Segon. Manifestar igualment, en consideració al que
estableix el mateix article del Reglament de la cambra, la

conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de
la proposició de llei esmentada.

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns.”

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam al torn d’intervencions per part dels grups
parlamentaris presentadors de la iniciativa. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, president. Bona tarda, senyors i senyores
diputats, als que són present a la sala. Som aquí per dur a terme
el debat de la presa en consideració de la proposició de llei
presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem, MÉS
per Mallorca i Gent per Formentera-PSOE Formentera, per la
qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels
hospitals de titularitat pública de les Illes Balears, i que afecta
l’Hospital Universitari de Son Espases i el nou Can Misses,
tot demanat amb una tramitació pel procediment d’urgència.

Facem un poc d’història. A finals de l’any 2005 fou
publicada i anunciada la licitació del contracte de concessió
d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació
del nou hospital de Son Dureta, l’Hospital de Son Espases. A
final de gener de 2007 es va formalitzar i subscriure el
contracte de concessió d’obres públiques d’aquest hospital
entre l’ib-salut i la societat concessionària Son Espases, i el
mes d’agost de 2010 es va signar una modificació del
contracte de concessió de l’Hospital de Son Espases per un
ampli i necessari modificat que, entre altres coses, va
incorporar 500 places d’aparcament.

I Can Misses? Can Misses el mes d’agost de 2009 fou
publicada i anunciada la licitació del contracte de concessió
d’obra pública, també per a la construcció, conservació i
explotació del nou Can Misses i de dos centres vinculats al
mateix. Va ser el mes de març de 2010 que es va formalitzar
i subscriure el contracte de concessió d’obres públiques
d’aquest nou Can Misses entre ib-salut i la societat
concessionària Gran Hospital Can Misses, i fou finalment el
mes d’abril de 2013 que es va signar una modificació del
contracte de concessió de Can Misses.

Així doncs ens trobam davant dos hospitals de titularitat
pública que en la seva construcció, conservació i explotació
dels serveis no assistencials estan sota un contracte  de
concessió d’obra pública. 

A les Illes Balears hem de recordar que el Servei de Salut
gestiona dotze hospitals de titularitat pública. Tots aquests
hospitals disposen d’una zona d’aparcament propi i ho és en
règim de gratuïtat; tot això excepte l’Hospital de Son Espases
i de Can Misses, que estan sota un contracte de concessió per
a la seva construcció, conservació i explotació. És a dir,
aquests dos hospitals són els únics que tenen la gestió de les
places d’aparcament incloses dins un contracte de concessió
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d’obra pública, i això evidentment condiciona que no siguin
gratuïtes i sí de pagament. Hem de recordar que els ciutadans
que són usuaris d’aquests hospitals i que necessiten utilitzar
les places d’aparcament obligatòriament paguen per l’ús que
en fan; ciutadans que al mateix temps puguin ser usuaris
d’altres hospitals públics no paguen per la utilització de les
places d’aparcament.

La clara conseqüència del que hem explicat és que uns
ciutadans sofreixen una discriminació injusta en funció de la
seva zona de residència o perquè necessiten ser atesos a
l’hospital de referència de les Illes Balears. És un exemple
que podem dir que contradiu l’esperit i la lletra de la nostra
Constitució i de l’Estat d’Autonomia, doncs afecta el principi
d’igualtat entre ciutadans i afecta també el principi d’equitat
d’accés.

Fou el Govern de les Illes Balears, l’actual govern, i  la
consellera de Salut, que fa molts de mesos va prendre la
decisió de treballar en el sentit que l’aparcament en aquests
dos hospitals públics fos de franc per als ciutadans, que les
places de l’aparcament dels hospitals d’aquesta titularitat
pública de Son Espases i Can Misses fos tornar-hi de franc per
als ciutadans i les ciutadanes amb una finalitat: posar tots els
ciutadans de les Illes Balears en igualtat d’accés amb
independència del seu lloc de residència. Com dic fa mesos
que es treballa per assolir una solució a aquest problema i que
està marcat com a objectiu de legislatura des de fa dos anys,
i això evidentment no vol dir que no s’hagi fet res. Avui volem
i hem de recordar que per exemple dins aquesta legislatura a
l’Hospital de Son Espases hi ha hagut una rebaixa del preu del
pàrquing per hora d’1,60 a 1,22 euros per hora, que suposa una
baixada del 22%, o que ja s’ha licitat l’habilitació de 500
places d’aparcament en superfície que seran de franc per als
pacients. 

Hem de reconèixer que fins ara les negociacions no han
donat els fruits que tots desitjam, que és la gratuïtat d’aquests
pàrquings, on s’han de reconèixer les dificultats jurídiques, les
dificultats econòmiques i financeres que s’han anat trobant en
el camí. Parlam, a més, de la gestió de les places
d’aparcament, un servei que és susceptible a la demanda i a
l’ús, és una variable variable, i això condiciona un problema
més. Per què?, perquè una concessió és un complex contracte
administratiu on s’han de tenir en compte les inversions, els
serveis i la finançació de tot, amb l’obligació de mantenir
l’equilibri en cas de la modificació de les condicions, i tot
això s’ha de fer amb una màxima seguretat jurídica, amb una
màxima que és no generar deute a la comunitat, i fer-ho al
mateix temps financerament i econòmicament possible i
viable. Aquestes condicions són molt importants.

Tots vostès saben, perquè tenen el document sobre
l’escenari econòmic per a la gratuïtat de les places
d’aparcament a Son Espases i a Can Misses que va facilitar la
Conselleria de Salut, que es calcula una estimació d’un cost
d’uns 2,2 milions d’euros per a Son Espases i uns 300.000
euros per a Can Misses de cost anual. 

És oportú també recordar que el passat 25 d’abril, a la
Comissió de Salut d’aquest parlament, es va dur a terme el
debat d’una proposició no de llei presentada pel Partit Popular
que va ser aprovada per unanimitat i que instava al fet que la
Conselleria de Salut fes efectiva la gratuïtat dels aparcaments
de Son Espases i Can Misses abans de finalitzar la legislatura. 

Els grups parlamentaris Socialista, Podemos, MÉS per
Mallorca i Gent per Formentera-PSOE Formentera vàrem
presentar el passat juliol aquesta proposició de llei amb un
objectiu: que les places d’aparcament dels hospitals de
titularitat pública de Son Espases i Can Misses siguin gratuïtes
per assegurar-nos la igualtat dels ciutadans en les condicions
d’accés. Per això també a la proposició de llei es faculta el
Govern de les Illes Balears perquè adopti les decisions adients
en matèria financera i pressupostària i perquè dicti totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i
l’execució d’aquesta llei.

De la mateixa manera hem de recordar que s’insta les
concessionàries a col·laborar amb l’administració per
aconseguir la gratuïtat d’aparcament dels ciutadans a Son
Espases i a Can Misses. I també hem de recordar que la
mateixa proposició de llei disposa que el Servei de Salut pugui
tenir sis mesos per aconseguir aquest objectiu. 

Puc dir-los que el seu vertader objectiu si la tramitació,
perquè s’ha de tramitar aquesta proposició de llei al
Parlament, és que aquesta mesura pugui ser efectiva dins el
mes de gener de l’any 19. Per això, entre altres coses, el mes
de juliol vàrem demanar una tramitació pel procediment
d’urgència.

Senyors i senyores diputats, defensam aquesta proposició
de llei que té per objectiu que les places d’aparcament dels
hospitals de titularitat pública, de l’Hospital Universitari de
Son Espases i de Can Misses, siguin gratuïtes per assegurar-
nos la igualtat dels ciutadans en les condicions d’accés;
d’aquesta manera aconseguiríem que no ho paguin els usuaris
d’aquests dos hospitals i  que sí ho paguem col·lectivament
entre tots.

Esper que la iniciativa tengui avui l’acceptació de tots els
grups parlamentaris, que quedi clar a tothom que la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals de titularitat pública de
Son Espases i Can Misses són i tenen la consideració
d’interès general, interès general per al conjunt de ciutadans
i ciutadanes, interès general que avui proclamarà aquest
parlament i, evidentment, també tenen un interès general per
al Govern de les Illes Balears que va prendre aquesta decisió
de començar aquest camí ja fa dos anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes, president. Bones tardes, diputats, diputades.
Bé, avui es presenta una proposició de llei per a la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals de les Illes Balears, en
aquest cas Son Espases i Can Misses. Parlam dels
aparcaments, tots dos envoltats en polèmica, i no sense raons
ben justificades.

Però per poder parlar d’aquest assumpte és necessari
conèixer la realitat de la situació, una situació que s’extrapola
a tots els territoris i és que es va establir un model, identificat
per Podemos com a model hipoteca, per a les construccions
d’hospitals a mans d’empreses privades a canvi d’una gestió de
serveis no sanitaris, com les cuines, les bugaderies, e l
manteniment, els aparcaments... curiosament tots  -i dic tots-
els serveis atorgats per aquestes concessions han donat
problemes aquí o allà on s’ha executat el model. 

Fa una mica més de deu anys el Partit Popular va introduir
dins el sistema sanitari públic espanyol dos nous models de
gestió, el model conegut com a model Alzira, que neix a la
Comunitat Valenciana, del qual coneixem el gran historial
d’incidències que ha causat a aquest hospital i ara avui en dia
revertirà aquesta situació. I un altre model, el model hipoteca,
aquest nou model inspirat en el model conegut com PFI, de
l’anglès private finance initiative, suposà una versió
amplificada d’aquest model en el qual la iniciativa privada no
només es fa càrrec de la construcció de noves infraestructures
sanitàries, en aquest cas els hospitals, sinó que a més a més
s’encarrega de l’explotació i de la provisió de serveis
adjacents, coneguts com no sanitaris, a través d’un contracte
signat amb el Govern de la comunitat per un període de trenta
anys. 

Els arguments que varen justificar aquest canvi de model
de gestió sanitària varen ser la rapidesa en la construcció de
noves infraestructures, la major dotació de recursos sanitaris,
l’absència de rastre d’aquest model en el còmput del dèficit
públic i l’eficiència del nou model emparada per l’experiència
del sector privat en la prestació de serveis. Sí, això mateix,
aquesta és la justificació, l’experiència del sector privat. 

Bé, un model sanitari que en realitat no va ser avalat
prèviament per cap estudi tècnic, opac en la seva estructura,
sense mecanismes de control efectius i sense avaluació dels
seus resultats per part de l’administració que ho defensava i
sustentava; un model sobre el qual planegen possibles delictes
de malversació i prevaricació. 

Contràriament als falsos arguments esgrimits per
desenvolupar aquest model sanitari privatitzador, el resultat
després de deu anys de la seva implantació és un creixement
exponencial del deute i una disminució dels recursos efectius,
el que s’ha traduït de facto en uns mers transvasaments de fons
públics a través d’un model pensat en l’obtenció de beneficis
privats contraris a l’interès públic; un model que va introduir
l’experiència especulativa del sector privat en la sanitat
pública amb uns sobrecosts desproporcionats i una nul·la
transmissió de riscos al sector privat gràcies a l’absència de

mecanismes de control reals que en plena crisi ha permès que
les concessionàries hagin obtingut uns beneficis indecents a
costa de descapitalitzar el sistema sanitari públic.

Segons els contractes signats i dels diferents plecs de
clàusules administratives particulars les empreses
adjudicatàries obtindrien ingressos pels següents conceptes:
pagament pel finançament i la construcció dels hospitals;
pagament per la provisió de tots els serveis no sanitàries, com
és la neteja, bugaderia, jardineria, manteniment, gestió
d’arxius, personal, transport intern, i explotació dels locals
comercials on estaria integrat cafeteries, botigues, televisions
i aparcaments. 

Al marge dels rendiments de les explotacions comercials
les societats concessionàries perceben en contrapartida per la
construcció i l’explotació de les obres una retribució abonada
per l’administració a través del que es coneix com a cànon o
quantitat màxima anual. Aquest cànon o quantitat màxima anual
es calcula mitjançant una complexa fórmula que només
contempla el pagament dels serveis no sanitaris, d’aquesta
fórmula resulta el pagament de la contraprestació econòmica
en forma de cànon en què a través de serveis no sanitaris es
paguen aquests serveis més el pagament ocult de
l’amortització de la construcció, el que ha resultat en
sobrecosts i fa impossible diferenciar el preu cert dels
conceptes pels quals es paga a la societat concessionària, que
podem considerar una negligència comptable i mentrestant el
Partit Popular pressiona per resoldre una situació complexa
que, com sap perfectament, primerament s’ha d’analitzar i
esbrinar.

L’opacitat del model fa que no sapiguem ben bé sobre quin
percentatge del cànon anual que va a les societats
concessionàries està designat a l’amortització de la
construcció i quin percentatge al pagament dels serveis no
sanitaris. 

Per una altra banda, hi ha un increment incessant i
injustificat del cànon anual, irregularitats i incompliments dels
contractes, com la clàusula referida a l’eficiència energètica,
clàusula considerada abusiva i fraudulenta. En aquesta clàusula
es bonifica la societat concessionària pels estalvis energètics
obtinguts a partir d’una referència de despesa energètica
obtinguda en els dos primers anys o en els primers anys de
funcionament de l’hospital. Aquestes mesures energètiques
duites a terme pels hospitals s’han basat a deixar de fer una
despesa energètica indeguda, apagar els  llums, modular la
temperatura, reprogramar els sistemes, res d’això, el que ha
reportat importants beneficis econòmics i que resulta contrari
al que estipulen els plecs de condicions tècniques en què
s’instava a una política restrictiva en matèria d’energia.

Curiosament, referit a les societats concessionàries, en
tots els hospitals apareix una adjudicatària inicial que al llarg
del temps ha aparegut en alguns sumaris judicials relacionats
amb alguna trama de corrupció. La majoria de les societats
concessionàries han especulat amb els actius dels hospitals
gràcies a una clàusula introduïda en els contractes que els
permetia fer-ho. Algunes d’aquestes empreses han venut els
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seus actius a fons d’inversió estrangers, amb l’aval o
l’autorització preceptiu de l’administració. Segons els
registres mercantils, els beneficis d’aquestes societats
concessionàries al llarg d’aquests anys, en plena crisi, ha
triplicat o quadruplicat la rendibilitat raonable aplicable a
aquest tipus d’inversions.

La nul·la transmissió de riscos al sector privat es veu
reflectida en les deduccions i penalitzacions aplicables al
model i al suposat entre un 0,2% i un 0,036%, respectivament,
al pagament to tal a les societats concessionàries, tot i la
constatació de nombroses irregularitats i incompliments de
contracte dels quals es ret compte al llarg de la història
d’aquests hospitals.

I per acabar, el control d’aquest nou model de gestió
sanitària és una peça clau de l’engranatge de negoci que
envolta la introducció d’aquest hospital o aquest tipus de
model hipoteca en el panorama sanitari públic, és per això que
la Unitat Tècnica de Control dependent de la Conselleria de
Sanitat li encarregarà el control del monitoratge de l’aplicació
de les deduccions, de les penalitzacions, del seguiment dels
contractes, però el pagament de les societats concessionàries
està o ha estat fins fa poc en mans de la mateixa
concessionària.

El resultat de la implementació i desenvolupament
d’aquest model de gestió presenta clars indicis de prevaricació
i malversació de fons públics.

Totes aquestes dades que acab de donar pertanyen a un
informe que el Grup Podemos de l’Assemblea de Madrid va
fer per denunciar la situació dels hospitals madrilenys, que,
sorprenentment, coincideix amb la situació de l’hospital Son
Espases, per les seves irregularitats, i amb la de Can Misses,
per la ineficiència dels serveis no sanitaris i les mancances i
deficiències de les infraestructures.

No puc deixar escapar l’oportunitat amb aquesta iniciativa
de manifestar la nostra repulsa al model que s’ha desenvolupat
a tot el territori espanyol, implantat pel PP i avalat i justificat
pel PSOE, acabant amb una sanitat pública i deixant-la fora del
top ten mundial, tradicionalment model a imitar per la qualitat
dels seus serveis sanitaris, i tot això per mor de la legislatura
i mitja de Mariano Rajoy al capdavant de l’executiu espanyol,
el qual va deteriorar la imatge de la sanitat espanyola al món,
deixant-la en un dinovè lloc.

Aquest és un primer pas, però no ha de ser el darrer, en els
acords pel canvi es recull aquest acord que diu la recuperació
dels serveis externalitzats, reclamant no únicament el servei
dels aparcaments, sinó, a més a més, tota la resta de serveis no
sanitaris que es donen a un hospital, perquè de tots en depèn
un bon servei als hospitals.

El servei de cuina de Can Misses ja ha canviat cinc vegades
des que va estrenar-se l’hospital; el de manteniment ha donat
tals problemes que fins i tot ha posat en perill intervencions
a quiròfans, havent-se de tancar i traslladar els pacients a
Mallorca; tot un cúmul de desastres que no podem permetre

que es facin als nostres hospitals públics. És cert que ha estat
una mesura molt desitjada i molt esperada, però que depenia
de trobar una solució contractual assequible per a la gratuïtat
dels aparcaments.

Des de Podem prenem aquest suport per part del Grup
Popular i del Grup Socialista com l’assumpció de l’error
comès i confirmem que aquest tipus de model hipoteca per a
la construcció d’hospitals no són garantia de res, ni d’una bona
atenció ni d’un estalvi de recursos, una errada que patim els
ciutadans i ciutadanes.

Donem les gràcies a aquesta cambra per suportar aquesta
iniciativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bones tardes, senyors diputats i senyores diputades. Per a
mi és un plaer estrenar-me en aquest faristol amb un tema que
ha generat tanta expectativa social com la gratuïtat dels
aparcaments de Son Espases i de Can Misses. Avui tenim una
ocasió única de posar-nos tots d’acord per tal d’acabar amb
una situació d’injustícia que perjudica que perjudica bona part
de la ciutadania de les quatre illes. La igualtat entre tots els
ciutadans de les Illes Balears a l’hora d’accedir a la sanitat
pública és un bé a preservar, no pot ser que, en funció del
municipi de residència, es pagui el pàrquing de l’hospital o no,
tant si ets d’Artà, com d’Andratx, com d’Eivissa, com de
Ciutadella, la probabilitat d’haver d’anar un dia o altre a Son
Espases és ben real.

Vull pensar que tothom d’aquesta sala està d’acord que els
pàrquings de Son Espases i Can Misses han de ser tan gratuïts
com tota la resta dels deu hospitals públics gestionats pel
Servei de Salut de les Illes Balears. Si qualcú és partidari de
començar a privatitzar la sanitat pública, ara i aquí té una bona
ocasió de defensar la no gratuïtat dels dos pàrquings, ho pot
fer directament i apostar per una sanitat pública de pagament
o bé amb subterfugis, esperem que no sigui el cas.

Vull posar un poc de context a la situació de desigualtat
que ens trobam avui en dia les persones usuàries de l’hospital
universitari de Son Espases. Aquest hospital ja va nàixer amb
una mala ferida, no seré jo qui recordi què hi va ha haver en tot
el procés de decisió del solar on s’havia d’ubicar el nou Son
Dureta, ni les sospites de tràfic d’influències i corrupció que
hi va haver ja en el moment en què a l’any 2006 es va adjudicar
l’obra, per 635 milions d’euros a les empreses
concessionàries, encara que l’adjudicació  no va incloure
alguns factors com la gestió de serveis no assistencials e ls
quals després varen acabar encarint el projecte.
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Tampoc no seré jo qui entri en els problemes posteriors
que varen desembocar en un sobrecost de més de 450 milions
durant tot el procés de construcció de l’hospital. De tot això
em consta que es va discutir, i molt, en aquesta mateixa
cambra, amb comissió d’investigació inclosa. Ara bé, en total
el cost han estat més de mil milions d’euros per a una gran
infraestructura, imprescindible per a aquestes illes. No
valoraré si són molts o pocs, però sí que constataré que la
ciutadania ja l’ha pagat i ben pagat, com per no haver de seguir
pagar a 1,22 euros l’hora d’aparcament, amb un límit, això sí,
d’11,10 euros al dia, durant 22 anys més; és a dir, fins al 2040
pagaríem això.

Si com a representants públics podem evitar aquesta sagnia
a la ciutadania, que necessita anar a l’hospital, no per gust, sinó
per necessitat, ho hem de fer. Ja hem pagat un peatge prou
gran en forma de concessions sospitoses, sobrecosts
exagerats i a sobre havent de pagar un peatge nou, pagar per
aparcar-hi el cotxe. Així, ens vàrem comprometre els partits
que donem suport als acords pel canvi, i així ho farem; no sé
si serà tard o no, però serà dins aquesta legislatura. Hem sentit
el company del Partit Socialista amb el compromís que serà
l’1 de gener i ens agafam a aquesta proposta que esperem que
s’acompleixi.

Per altra banda, des de les files del Partit Popular no es
cansen de repetir que aquest govern disposa de 1.350 milions
d’euros més per invertir, duc tan sols dos plens i ja ho he
sentit com deu vegades, per tant, idò, fem números i invertint-
ne una petita part acabam amb aquesta injustícia. Segons el
càlcul aproximat de la Conselleria de Salut al qual tothom ha
tingut accés, aconseguir la gratuïtat dels dos pàrquings de Son
Espases i Can Misses rondarà els 45 milions d’euros, uns 38
milions per a Son Espases i uns 7 Can Misses, sumant les
quantitats anuals que ha especificat també abans el company
del Partit Socialista.

Ara bé, no n’hi ha prou amb solucionar el problema del
transport privat per arribar a Son Espases, vull aprofitar per
reclamar una millora de les freqüències i una ampliació de les
línies de bus que arriben als hospitals públics; això permetrà
que, una vegada siguin gratuïts els aparcaments, aquests no
quedaran automàticament petits, no només des de la part
forana, sinó sobretot de línies de l’EMT, per facilitar
l’arribada dels pacients que van a visites hospitalàries,
enllaçant tren amb bus. I si cal fer un estudi de mobilitat per
tal d’estudiar la viabilitat de noves formes de transport públic
que connecti amb els hospitals, endavant, el medi ambient i la
mobilitat ens ho agrairà.

No m’estendré massa més, els motius que ens duen a
presentar aquesta proposició han estat àmpliament explicats
pels companys que han parlat abans, tant pel model hospitalari
contra el qual hauríem de combatre, perquè, evidentment,
porta temes negatius, com per la justícia que implica poder
acabar amb el pagament dels aparcaments.

Per tant, el més important avui és que s’aprovi aquesta
proposició de llei i en un temps límits de sis mesos aparcar a
Son Espases i a Can Misses sigui gratuït.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Intervenció de grups amb torn a
favor de la proposició de llei? Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. I en primer lloc, m’agradaria dir que
desconec el motiu pel qual només signen aquesta proposició
de llei els grups parlamentaris que formen l’executiu i els que
li donen suport, quan aquesta és una iniciativa presentada i
defensada durant tres anys pel Grup Parlamentari Popular a qui
no li han ofert la possibilitat de formar part d’aquesta proposta
encara i ser una iniciativa nostra. Tot i així, avui celebram que
una de les propostes en positiu del Partit Popular surti
endavant per acabar amb una situació de desigualtat entre
ciutadans de les Illes Balears i que, evidentment, votarem a
favor.

Esperam també que la negociació per la gratuïtat del
pàrquing tengui èxit i no faci aigua com l’aparcament de Son
Espases, obra que va recepcionar el Partit Socialista i que ha
patit inundacions aquests darrers dies.

Com bé descrit a l’exposició de motius d’aquesta
proposició de llei, la Comissió de Salut del Parlament de les
Illes Balears, a la sessió celebrada el 25 d’abril, va aprovar per
unanimitat la proposició no de llei del Grup Popular, per instar
la Conselleria de Salut de les Illes Balears a fer efectiva la
gratuïtat de l’aparcament dels hospitals de Son Espases i Can
Misses.

M’agradaria aclarir una mica la història contada pel Sr.
Thomàs. Durant la legislatura 2007 a 2011 amb el segon pacte
de govern, el Partit Socialista va adjudicar el contracte de
construcció del nou complex assistencial de Can Misses i el
pàrquing de Can Misses va ser adjudicat per ser gestionat per
una empresa privada. Remarc això perquè va ser adjudicat pel
Partit Socialista amb un model de concessió que sembla que
ara no els  acaba d’agradar tant i menyspreen contínuament,
aquest model de concessió incloïa unes tarifes per al pàrquing,
però prompte es va veure que aquestes tarifes eren molt
elevades, excessivament elevades, ja d’entrada determinaven
una falta d’equitat a les Illes Balears perquè fins i tot eren més
cares que les de Son Espases i que de l’hospital de Menorca,
ja que aquest és gratuït.

El desembre del 2016, per si no hi havia prou desigualtat,
aquesta situació es va agreujar perquè la Conselleria de Salut
de les Illes va anunciar una reducció del 24% de la tarifa del
pàrquing de Son Espases, que va passar d’1,60 euros a 1,22, i
el febrer del 2018 va anunciar 500 aparcaments gratuïts al
mateix hospital. Per tant, ens trobam que l’únic hospital de les
Balears on no hi ha cap aparcament gratuït és a l’hospital
d’Eivissa, a Can Misses; així, la tarifa del pàrquing de Can
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Misses és de 0,03 euros per minut, 2,10 per hora, quasi el
doble que a Son Espases i sense una plaça gratuïta. Encara que
les empreses concessionàries són diferents a Son Espases i a
Can Misses, no resulta coherent i no resulta acceptable, i això
s’hauria d’haver vist també a l’hora de l’adjudicació, s’hauria
d’haver vist que s’incomplia el principi d’igualtat entre els
ciutadans de les Illes Balears, perquè els residents d’Eivissa i
els de Formentera han de suportar un cost superior
d’aparcament per poder acudir a la sanitat pública.

Per una altra banda, el Grup Podem Eivissa va copiar
pràcticament la petició que des d’aquí va fer el Partit Popular
i aquesta petició es va presentar al Consell d’Eivissa, però amb
una diferència, la diferència era que no hi havia termini per
produir aquesta disminució de tarifes o aconseguir la gratuïtat.
Hem de dir que quan vam veure aquesta proposta, ens vam
alegrar que s’unissin a la demanda del Partit Popular, tan
necessària per als usuaris de la sanitat pública pitiüsa.

Però el Grup Parlamentari Podem dóna suport al Govern
de Francina Armengol i no hem vist cap moviment real i
efectiu per reclamar-ho al Parlament ni tampoc als seus
acords pel canvi. Per què diem això? Ja sabem que no formen
part de l’equip de govern, però sí que hi són a l’hora de votar
una sèrie de propostes que es varen anar presentant als
pressuposts, i aquí tenim el contrasentit, que, mentre fan
mocions per ser votades a Eivissa, resulta que aquí, en els
debat de pressuposts, se’ns voten en contra les esmenes.

En el pressupost de la comunitat dels anys 2017 i 2018, on
el Partit Popular va defensar les esmenes, exactament la RGE
núm. 16645 i la RGE núm. 16009, per valor de 3 milions
d’euros per aconseguir la gratuïtat dels pàrquings de Son
Espases i Can Misses, que es trobava en mans del Partit
Socialista i Podem aconseguir-ho per a aquell any, i resulta
que ens varen votar en contra. No ens serveix l’argument que
es votaven grups d’esmenes, com han dit en alguna ocasió,
com a un intent d’amagar el posicionament a l’hora de
plantejar les esmenes al debat de pressuposts, no ens serveix
que ens diguin que aquestes propostes estaven agrupades,
perquè ja sabem tots que es pot demanar una votació separada
si realment hi estan interessats, i així facilitar i pressionar
perquè es produís a Can Misses i a Son Espases, i s’hagués
pogut aconseguir fa mesos.

Per tant, hem de concloure que els únics culpables per
totes les raons que hem exposat que avui a Can Misses encara
es paguin 2,10 euros són el Partit Socialista i Podem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. No
m’allargaré massa en la meva intervenció perquè crec que està
clara la nostra postura i perquè gairebé amb una esmena es va
poder resoldre aquest problema no fa massa.

A El Pi ens ha preocupat i indignat el pagament dels
aparcaments de Son Espases i Can Misses des del principi,
d’una banda, perquè consta entendre que els ciutadans hagin de
pagar per estacionar quan acudeixen a un hospital públic, i
d’altra, perquè, evidentment, suposa un greuge comparatiu
entre tots els ciutadans de les nostres Illes, que a uns hospitals
com Manacor, Inca, Son Llàtzer, etc., no paguin, i, en canvi, a
Can Misses i a Son Espases sí, i molt.

Per això, quan vàrem començar aquesta legislatura ja
vàrem demanar per primera vegada a la consellera Gómez
sobre aquest tema, ja en el 2015 ens trobàrem que hi havia un
gran clima d’indignació entre els pacients, familiars i
treballadors dels hospitals, no només perquè les tarifes eren
abusives, sinó perquè en el cas de Son Espases per aquelles
dates encara es varen incrementar més. Llavors la consellera
ens va dir, no només a El Pi, sinó també a tots els ciutadans,
que havíem de donar temps al govern, i temps hem de
reconèixer que n’han tengut, perquè han passat gairebé tres
anys i encara el tema es troba sense arreglar i els pacients i
familiars d’aquests hospitals continuen pagant cada dia.

Dia 22 de juny del 2016, fa més de dos anys, vàrem pensar
que la cosa anava per bon port i que s’arreglaria aviat quan el
director general assegurava: “L’ib-salut preveu que
l’aparcament de Son Espases sigui gratuït abans que acabi
l’any”, però, evidentment, tot va quedar en paraules, en un altre
titular estrella que no es va acomplir.

S’ha fet tard i molt tard, i això és innegable, però esperem
que aquesta vegada sí sigui la definitiva, perquè la veritat és
que han tengut l’oportunitat d’arreglar aquest tema diverses
vegades. I per començar, i ho faré només del nostre grup
parlamentari, amb els pressuposts dels anys 2016, 2017 i
2018, que des d’El Pi presentàrem a cada exercici esmenes
per la gratuïtat d’aquests aparcaments, però la resposta sempre
va ser no, ja ho farem, però ara no.

Des del Grup Parlamentari El Pi evidentment votarem a
favor a la presa en consideració d’aquesta proposició de llei
que ha d’assegurar la gratuïtat d’aquests aparcaments dels
hospitals , però demanaríem que no es fessin discursos
triomfalistes envers d’aquesta qüestió, perquè, com dic, s’ha
fet tard, perquè han tengut altres maneres més ràpides per
posar-hi remei que han rebutjat, i ho hem de reconèixer, amb
tants de titulars com s’han donat, qualque dia havia d’arribar el
que s’encertàs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, jo intervindré des de l’escó, si m’ho
permet, per anunciar el nostre vot favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bona
tarda a tothom. El primer que hem de celebrar en relació amb
l’assumpte que ara ens ocupa és que aquest debat tengui lloc;
dit d’una altra manera, hem de celebrar que el que havia de ser
una esmena in voce feta passar en el darrer moment i no per
l’esquadra, que jo sàpiga, però bé..., i ficada a una llei que no
hi tenia res a veure, s’hagi convertit en una proposició de llei,
això per si mateix ja és una bona notícia. Les coses s’han de
fer així com toca i assumir la conseqüència dels errors que un
pot haver comès. Ho ha fet aquest govern; que jo sàpiga encara
és hora que algun càrrec qualificat de la conselleria digui res
públicament a propòsit d’aquesta via legislativa que avui
emprenem.

Avui aprovarem, amb el vot favorable dels dos diputats de
Ciutadans, la presa en consideració d’aquesta proposició de
llei. Ens hauria agradat que anàs acompanya de les
explicacions de la consellera; de fet a final de juliol vàrem
registrar una petició de compareixença que evidentment,
tenint en compte que hi (...) període de sessions, avui era
impossible que s’hagués produït, en som conscients, i a pesar
de tot no desesperam que aquesta compareixença es pugui
produir d’aquí a poc perquè sapiguem realment quina és la
versió del Govern. I això?, es demanaran vostès. Idò mirin, ho
repetiré perquè cap dels presents no pugui dir que no ho hem
explicat una vegada i una altra.

La funció d’un parlament és legislar i controlar el Govern;
amb aquesta proposició de llei crec que estam fent totes dues
coses, legislar i controlar el Govern. Si haguéssim acceptat el
que els grups parlamentaris de la majoria, amb la suma, la
col·laboració d’El Pi, que també s’hi va afegir, ens proposaven
amb aquella esmena in voce no hauríem fet ni una cosa ni
l’altra, hauríem permès que el Govern fes un gol per
l’esquadra a aquest parlament, i això és un mal negoci, perquè
quan parlam de la gratuïtat dels dos aparcaments tothom sap
que no hi ha res gratis, evidentment, en aquest món, res que
tingui a veure almanco amb els doblers públics; el que no
paguin en endavant els usuaris i treballadors dels dos pàrquings
com és natural ho acabarem pagant tots els ciutadans de les
Illes Balears. És així i a nosaltres ens pareix molt bé que sigui
així; creim en la solidaritat i per tant creim que aquest és un
exemple de solidaritat de tots els ciutadans respecte d’aquells
que tenen, per raons i que molt sovint també som un
percentatge alt que hem d’acudir a un hospital, per a nosaltres

mateixos, per raó d’un familiar que hi és en aquell moment
ingressat, o per qualsevol qüestió que ens hi dugui.

Ara bé, quan una institució com és ara el Govern recupera
una concessió jo crec que ha d’explicar als administrats què
comportarà una decisió d’aquest tipus; ha d’explicar,
evidentment, quant constarà, no tan sols el que queda per pagar
a l’empresa concessionària segons el contracte firmat, també
el que s’afegirà a aquesta quantitat. I no parlam aquí de
possibles recursos als tribunals en cas de desacord de la
quantia, com va passar, per exemple, com ha passat amb el
túnel de Sóller, ja que entenc que si hem arribat en aquest punt
d’aquest procés és perquè aquesta via deu estar descartada,
com a mínim això és el que jo mateix tenc entès en aquest
moment; si no, esper que qualcú em desmenteixi. I ha
d’explicar què passarà amb el personal estatutari, per exemple,
que va ser traspassat en el seu moment a l’empresa
concessionària. I també ha d’explicar com es gestionaran
aquests aparcaments en el futur, és a dir, a partir del moment
en què el Govern recuperi aquesta titularitat sobre aquests dos
aparcaments; com que no és previsible, a més, que la
Conselleria de Salut assumeixi directament aquestes funcions
de manteniment, de vigilància i de neteja d’aquest pàrquing, és
lògic de creure que les traspassarà a una empresa sots-
contractada, o sigui que en part almanco tornarem a ser on
érem, com a mínim des del punt de vista de la gestió, no de la
titularitat, evidentment, ni del que han de fer els ciutadans quan
arribin a aquest pàrquing, que fins ara és abonar una
determinada quantitat econòmica i que afortunadament a partir
d’ara no ho hauran de fer. 

I si realment s’ha d’ampliar, perquè s’hauran d’ampliar
probablement en el futur aquests aparcaments, perquè s’haurà
de menester més espai, bé, en aquest cas evidentment també
voldríem saber quina previsió hi ha i com això estarà afegit a
la despesa.

Hi ha, per tant, hi convendran, moltes preguntes enlaire que
estaria bé, crec, que el Govern contestàs, i sobretot la
pregunta fonamental, la pregunta bàsica: com i per què hem
arribat fins aquí, és a dir, què ha passat durant aquests dos anys
ben llargs, que no són mesos, com ha dit el Sr. Vicenç
Thomàs, segons tenc entès, i així ho han reconegut, crec,
membres de la conselleria, que són dos anys llargs de
negociacions, i lògicament de gestions, com és que no ha
bastat amb aquesta negociació entre concessionària i Govern
per resoldre el problema i s’ha hagut de recórrer finalment a
aquest parlament.

Totes aquestes preguntes, com és natural, el grup de la
majoria, com a mínim les intervencions que he sentit jo fins
ara, no les ha contestades, i creim que és lògic. Nosaltres
confiam en tot cas que la consellera pugui comparèixer prest
en comissió, com he demanat abans, i les pugui contestar allà
mateix.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam del torn d’intervenció
en contra de la proposició de llei. Seguim amb el Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Cualquier
trabajador o trabajadora que haya tenido que sufragar el gasto
del parking de Son Espases sabe que és un abuso, un abuso que
se planeó en el mismo momento que se entregaba la público
a una concesionaria. Sin embargo como diputada que ha de
defender los intereses de los menorquines no puedo estar a
favor del rescate multimillonario del parking de la
concesionaria de Florentino Pérez, y considero que es de gran
gravedad y una tomadura de pelo que digan a la ciudadanía que
es un parking gratis. Casi 2 millones por año durante más de
20 años, ¿eso es un parking gratis? No mientan, ustedes están
haciendo pagar el parking dos veces a la ciudadanía y a unos
costes inasumibles.

¿Ustedes quieren un parking gratis, (...)? ¿Pues por qué no
le expropian a Cursach el terreno que extrañamente tiene
delante de Son Espases y obliga a tener una entrada a Son
Espases por el lateral?, y planteo esta solución como podrían
plantearse otras tantas soluciones para que los trabajadores y
las clases populares no tengan que pagar el parking, como
podría ser por ejemplo dispensar desde el propio hospital
bonos para las familias con pocos recursos que hayan de pasar
en el hospital un tiempo prolongado... Tan solo son ideas
esbozadas, pero con el modo en que se ha procedido, primero
con la enmiendo y luego con la presente iniciativa, imponen
una única posibilidad, hurtan un debate en profundidad con
propuestas, cifras y análisis mínimamente científicos.

Además saben que los propios trabajadores del hospital
ocuparán la mayoría de las plazas, y finalmente, como pasa
con las carreteras, el parking no bastará, no será suficiente,
porque la solución está en un buen desarrollo y planificación
del transporte público, como podría ser la (...) de un metro y
autobuses lanzaderas. En muchas ciudades españolas hay
lanzaderas desde diferentes puntos de la ciudad para que los
trabajadores puedan acceder a los hospitales y no ocupen los
parkings de éstos.

Miren, en Menorca no tenemos concesionaria, y no sé por
qué los menorquines han de pagar esta perversión que supone
el negocio del rescate a las concesionarias, dilapidando lo
público a través de estas prácticas, que a la vista no sólo
degradan el servicio sino que rebajan las condiciones de los
trabajadores hasta la precariedad e inestabilidad absoluta, y es
que además nos supone un sobrecoste que como sociedad no
podemos permitirnos. Luego nos recortan en servicios
básicos porque no son sostenibles; ¿cómo van a ser
sostenibles?

Verán, la semana pasada registré una solicitud de
documentación relativa a una información que me viene
llegando desde hace meses y meses, y es que los trabajadores

de mantenimiento de Son Espases vienen realizando órdenes
de trabajo de una manera abundante y constante durante la
presente legislatura, ya han perdido la cuenta, me dicen que
más de 5.000 órdenes de trabajo sin código sanitario, de las
que dicen que no queda constancia ni obtienen información de
si se reparan o no se reparan las cuestiones que ellos como
trabajadores estatutarios denuncian. Debería existir algún tipo
de registro de las mismas, así como otros datos de interés
tales como la frecuencia con la que se averían las
instalaciones, el tiempo que pasan averiadas hasta que son
reparadas de manera óptima o eficiente, además de un
cómputo de número de órdenes de trabajo. ¿Faltan recursos o
es pasotismo? Me pregunto cuán molestos han de ser estos
trabajadores estatutarios, y me pregunto qué acuerdo hay con
la concesionaria para solucionar esto, sí, para quitarse a los
molestos trabajadores estatutarios de encima.

Perdónenme que me enfade, pero a la ciudadanía sí le
importa cómo y en qué se gastan sus dineros, y claro, si les
dicen que no tienen parking gratis  per culpa de fulanito o
menganita mucha gente os comprará el argumento, pero la
realidad sale siempre a flote y cuando la ciudadanía sabe que
ha de pagar estas cosas a precios desorbitados dos veces y
para el beneficio de quien se lo lleve calentito a costa de los
impuestos de los trabajadores y trabajadoras, que no todos han
de tener coche, ya me dirán qué es lo que opinan de la política,
de los políticos y de sus esloganes publicitarios. 

Y algunos trabajadores recordarán que hace un año el
sindicato médico solicitaba la gratuidad del parking, se ve que
las horas extras en la privada no les alcanza para pagarse el
parking, y empezaron a atar cabos. 

Esto es vuestro soberanismo, el soberanismo de rescatar
un fondo de inversión francés y a Florentino Pérez. En cuanto
al fomento que hacen del transporte público, mejor ni hablar. 

Un centro hospitalario pensado para que la gente vaya en
coche, y punto. Por fuerza hay que tener un coche, claro, así
faltan autopistas, evidentemente. 

Sus señorías ya están todas de acuerdo con este rescate,
esperemos que el episodio sirva para que le digan a la
ciudadanía que se acabó eso de las concesionarias, o al menos
sin concesionarias donde el pliego de condiciones implique
siempre más beneficio e impunidad para la empresa
beneficiaria y todas las cargas económicas y carencias en la
gestión recaigan sobre el dinero de la gente que con tanto
esfuerzo apenas logran tener sueldos que costeen lo mínimo
para sus vidas.

Por todas esas razones he de votarles no al rescate
multimillonario del parking de Can Misses y Son Espases. Van
a aprobar este rescate y aunque esto fuera un acuerdo por el
cambio se trataba de rescatar a la gente, no a fondos de
inversión franceses ni a Florentino. 

Recuerden que lo público no se puede regalar a las
concesionarias porque termina costándonos el doble. Muchas
gracias por su atención. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Xelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bones tardes a tothom. Vull que quedi
clar que sempre he volgut que els pàrquings siguin gratuïts, i
perquè aquí consti ho repetiré les vegades que siguin
necessàries, però avui crec que haurem d’estar d’enhorabona
perquè el Grup Socialista, MÉS per Mallorca, Gent per
Formentera i els  “grupis” incondicionals de Podem han
descobert el valor suprem de la Constitució Espanyola i de
l’Estatut, a saber, la igualtat entre els individus. No sé si és que
hi ha hagut una modificació de la Constitució i de l’Estatut a
partir del 2015 i jo no m’he adonat, perquè que jo sàpiga
aquesta igualtat existia des del 78. Però vostès han decidit que
aquesta igualtat existeix a partir d’ara, cosa que no entenc molt
bé. 

Però bé, no s’equivoquen. A mi ja em sembla bé que els
pàrquings dels nostres hospitals siguin gratuïts, però ho
haurien d’haver estat des del principi. El que no em sembla bé
és l’estafa parlamentària que representa fer política justificant
amb paraules grandiloqüents els anys de gestió pública
ineficients o el consens amb empreses privades caríssimes
per als nostres ciutadans, que permeten que el Sr. Florentino
Pérez hagi venut les seves participacions als hospitals balears
i hagi aconseguit una plusvàlua de 7 milions d’euros o que ara
de manera estimada, perquè no es mullen i no diuen una xifra
definitiva, haguem de pagar quasi 50 milions d’euros per
assolir aquesta gratuïtat.

Una cosa vull que quedi clara, que això el Sr. Thomàs ja ho
ha dit i ho ha reconegut, que no és que sigui gratuït, que ho
pagarem tots, cosa que no ha dit el Sr. Gallardo, que semblava
com que ara serien gratuïts i no els pagaria ningú. No, els
paguen tots els ciutadans, tal com ha dit el Sr. Thomàs, la
gratuïtat en els  serveis públics no existeix, està pagada per
tothom i és el que toca, per una altra banda, no posaré cap
emperò a això, però que no es digui la gratuïtat quan es paga
amb els imposts de tots, els que ho utilitzen i els que no. 

Però bé, “pagarem una milionada perquè el pàrquing de Son
Espases sigui gratuït i els de tots els hospitals”, queda molt bé
aquesta afirmació, però, de fet, només hi ha un més que és el
de Can Misses, sembla com si n’haguessin cinquanta on es
paga el pàrquing. Però no ens diuen què ens costarà, tampoc
quines prestacions han promès o prometran a les
concessionàries. Han pensat per un moment en el transport
públic que es podria construir i finançar amb els doblers que
pagarem perquè s’arribi amb cotxe particular? Què potenciam
el cotxe particular? 

Bé, també em sembla molt curiós que vostès descobreixen
les urgències de les coses a la fi de la legislatura, cosa que és
prou curiosa.

Mirin, duim uns anys que per les seves polítiques
erràtiques pagam i pagam, 138 milions d’euros ens han costat

les desclassificacions de sòl de l’anterior pacte, però aquí no
acaba la cosa, si consideram que encara queden als tribunals
processos oberts per quasi 40 milions d’euros més sense
calcular els interessos, és a dir, aproximadament uns 230
milions estan a l’aire que haurem de pagar o ja hem pagat entre
tots. 

El pitjor de tot aquest desgavell no és haver de pagar, que
ja és prou dolent, el pitjor és com tracten vostès la ciutadania,
la tracten d’una manera ofensiva com si la gent fos beneita
perquè per tal de donar-se autobombo i fer-se publicitat a
vostès mateixos els  amaguen què costen les decisions que
prenen i, per tant, se’ls nega el més important, que és avaluar
el que vostès fan. No donen data del començament de la
gratuïtat, avui he vist a un mitjà de comunicació, el Sr. Thomàs
ha donat una data aproximada; no diuen què li donaran a la
concessionària, ni tan sols rescaten la concessió. És a dir ,
transparència, zero.

Vull recordar que l’hospital de Can Misses va ser
dissenyat, construït i pensat per governs socialistes, amb un
conseller socialista que és en aquesta cambra. L’hospital de
Son Espases va ser obert per un govern socialista i sorprèn que
fins ara no s’hagin adonat de la injusta diferenciació entre
ciutadans que representaven allò de l’estacionament, és a dir,
és incomprensible, sincerament.

Bé, jo els vull fer una proposta, que s’afegeixi a aquesta
proposició una nova disposició que digui: “els pàrquings de
Son Espases i Can Misses seran gratuïts l’endemà de la
publicació d’aquesta llei al BOIB i que sigui la Conselleria de
Salut que pagui als usuaris l’import de la despesa del
pàrquing”, i no diguin que no és possible perquè si ho fan les
empreses privades ho pot fer una institució pública. Això sí
que és creure en la igualtat de la ciutadania i no paraules
buides!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Passam al torn de rèplica dels grups
parlamentaris que presenten la iniciativa i dels grups que han
intervengut a favor de la iniciativa. Per tant, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicent Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, gràcies, president. El primer que faré és respirar a
fons. He escoltat moltes coses, eh!, i a més de llegir s’ha de
conèixer de què es parla, a més de llegir s’ha de conèixer de
què es parla.

(Alguns aplaudiments)

Per començar, la Comunitat de Madrid no són les Illes
Balears, crec que tothom, si ha aprovat el batxillerat, sap això,
bàsic de geografia. És clar, aquí s’han dit moltes coses, s’han
dit moltes coses, però ara jo recordaré determinades coses.
Hi ha una història que correspon al Partit Popular i una altra
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que correspon al Govern del 2007-2011, vol que li recordi qui
formava part del Govern? El Partit Socialista, MÉS per
Mallorca i Unió Mallorquina, i vàrem prendre una decisió,
perquè hi havia una demanda molt important des de l’illa
d’Eivissa, Consell i Ajuntament de Vila, i tot el PP d’Eivissa
també demanava el mateix.

Quan un demanava al conseller d’Hisenda: “com ho hem de
fer això?” No hi ha doblers, no tenim pressupost propi, hi ha
aquest altre model. I tothom, tothom va dir; “idò, ho fem així”.
I evidentment, això té les seves bonances i els seus perjudicis,
no tot és de color de rosa. Si algú coneix què és un contracte
de concessió sabrà que hi ha com a cent variables i tu no pots
dir aquesta, la gestió del pàrquing, no m’agrada. Per això dic
que s’ha de parlar del que se sap. Ho sent molt, ho sent molt. 

(Alguns aplaudiments)

Que aquí... que aquí el Partit Socialista, és veritat, va fer un
modificat de Son Espases i va costar 60 milions d’euros, i ens
vàreu passar per una pseudocomissió d’investigació. No es va
poder acusar de res, de res; són uns altres que són als jutjats,
i qualcú dins la presó, no nosaltres.

(Alguns aplaudiments)

I a Son Espases es va fer una modificació, però per posar
contingut a l’hospital, des de 500 places més de pàrquing a
dotació tecnològica per fer un dels millors hospitals d’Europa,
el que es mereix aquesta comunitat en el seu hospital de
referència.

Però el PP va heretar una adjudicació a Eivissa, i què va
fer?, va aturar l’obra tres anys!, i també va firmar un modificat.
Ja pot riure, Sr. Serra, ja pot riure. Sap què ens va costar
l’aturada i la modificació?, 55 milions d’euros, però no per
ficar coses sinó per treure. On és...? No digui que no!, no digui
que no, que qualsevol que em conegui sap que em llegesc els
papers, eh? On és... on és el centre de salut de Can Misses?; on
és la dotació pressupostària per fer la modificació perquè fos
l’antic hospital de Can Misses un centre sociosanitari?; on és? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, la radioteràpia és l’única prestació privada de la
comunitat autònoma, és l’única, l’única. 55 milions d’euros,
però no per ficar sinó per treure coses. Això és el nostre
drama.

Miri, nosaltres estam contents, estam contents per què?,
perquè ara la situació ha canviat, ha canviat, les coses van
millor; hi ha una situació econòmica que el Govern, el Govern,
va decidir fa un parell d’anys que un objectiu era aconseguir
aquesta gratuïtat dels pàrquings de titularitat pública de Son
Espases i Can Misses, i això crec que tothom ha d’estar
content, cada un amb les seves renúncies, reconeixements,
però no hem d’oblidar com es va prendre la decisió, no ho
hem d’oblidar; no vaig sentir ningú que digués “no volem
l’Hospital de Can Misses amb un model concessional”, ningú.
Bé, idò si un ho fa (...) concessional té els seus avantatges i els

seus inconvenients. Son Espases es va construir en tres anys
amb una dimensió determinada, amb una dotació tecnològica
determinada; sap quant de temps ha estat el Palau de
Congressos?, deu anys. Compari, compari. Que tot és perfecte
amb el model de concessió? No, però cada un ha d’assumir la
seva part de responsabilitat i punt. Que el Govern, la
Conselleria de Salut, fa un parell d’any va decidir que era el
moment de tornar enrere aquesta decisió que és injusta per a
uns ciutadans?, idò ben arribada aquesta decisió, això és el que
nosaltres consideram.

Per tant, que jo conegui, el Partit Popular no ha presentat
en aquest parlament cap proposició de llei en aquest sentit, i
per tant el que ara es demana és que aquestes places puguin ser
gratuïtes, que no siguin de pagament, que siguin de franc.
Evidentment ho pagarà la comunitat autònoma amb els
impostos de tothom, ho pagarà; el que no ho farà és aquell a
qui diuen “has d’anar a Son Espases” o “has d’anar a Can
Misses”, i ho assumim col·lectivament, com es financen les
obres públiques de qualsevol comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, per favor, vagi acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant el Parlament avui crec que demostrarà
majoritàriament que aquesta tornada enrere d’aquesta decisió
és d’interès general per als ciutadans, per al Parlament i per al
Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Si no li importa intervendré des del
meu escó.

Vull recordar en aquesta cambra una altra volta que aquesta
iniciativa està contemplada als acord pel canvi. Hem confiat en
els nostres socis de govern per aconseguir aquest objectiu fins
que hem considerat que era el moment oportú. Llevar-se d’un
cop de ploma la responsabilitat per part del Partit Popular de
tot e l que té a veure amb ell, tot això de què parlam, em
sembla fins i tot ridícul, sobretot coneixent els titulars com
“el juez investiga las reformas de la sede del Partido
Popular de la calle Génova entre los años 2002 y 2010", per
aclarir si alguna de les empreses implicades en la construcció
de Son Espases va obtenir una... va obtenir una contraprestació
per la reforma de la seu nacional del Partit; i un altre titular
com “la exconsellera de Sanidad revela que Matas ordenó
amañar el contrato de Son Espases”. Bé, senyores i senyors
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del Partit Popular, no crec que sigui necessari recordar-los
per què no governen, ni aquí ni al Govern estatal.

Bé, siguem realistes. Aquesta proposta no ens surt gratis,
és cert, no ens surt gratis, però preferim que la despesa
d’amortització per a la recuperació dels aparcaments estigui
inclosa en el pressupost de la comunitat que no que ho hagi de
fer l’usuari que viu unes circumstàncies que ja de per sí són
complicades. Les polítiques públiques han d’obeir a facilitat
l’accés, i això és que estam fent avui.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Demanaré l’ús de la paraula per poder intervenir també des
del meu lloc. Només faré  ús del meu dret de paraula per
congratular-me del fet que una amplíssima majoria d’aquesta
cambra aprovi avui allò que el meu grup ja va demanar fins a
quatre vegades l’anterior legislatura i la majoria absoluta del
PP va denegar. 

Gràcies per aquest canvi d’opinió.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Doncs pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Thomàs, sap de què ens
queixam?, ens queixam que, els seus esforços, els centren
només a Mallorca i són el govern de totes les illes; mentre
aquí a Son Espases construeixen 500 aparcaments més gratuïts
a Eivissa ens segueixen ofegant amb les tarifes; mentre aquí
redueixen les tarifes, a Eivissa ens les mantenen.

La base legal del model de concessió es va implantar en
època del Partit Socialista en base a l’informe Abril demanat
per Felipe González. A partir d’aquí tots els governs han
emprat aquest model de gestió; no sé per què diu que no; és
veritat o no és veritat?; en base a l’informe Abril. Són vostès
els que critiquen mentre l’apliquen aquí i també a Andalusia;
no el criticam nosaltres, el critiquen vostès.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Tampoc no en faré ús, president.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèpliques dels grups que han
intervengut en contra.

(Conversa inaudible)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas, té la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, bueno, era para ver si había turno de réplica, pero ya me
dicen que... como... dice que no el Sr. Pericay, que ya no
tenemos, no?

EL SR. PRESIDENT:

Si en vol fer ús, en pot fer ús.

(Remor de veus)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Lo que..., desde esta diputada lo
que quiere dejar claro es que no se puede estar usando el
dinero público con fines partidistas, hay que usar el dinero
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público pensando en los ciudadanos, y realmente el hecho de
invertir todo este dinero en rescatar el parking en vez de
invertirlo en transporte público, que serían todos los
ciudadanos los que sacarían beneficio de él, pues, una vez más
estamos en la misma. Aquí únicamente interesan los intereses
de partido que piensan que les va a dar otra vez votos, pero los
intereses de los ciudadanos pasan siempre a un tercer lugar,
cuarto, quinto o el que toque.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació de si es pren o no en
consideració la proposició de llei debatuda. Votam.

45 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.

Doncs, el resultat, pensant que hi ha el vot telemàtic de la
Sra. Sílvia Tur, serien... 46 vots a favor; 2 en contra i cap
abstenció.

VI. Debat i votació de les esmenes a l a totalitat, de
devolució, presentades al Projecte de llei RG E núm.
6542/18, agrària de les Illes Balears, RGE núm. 7767/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt; la RGE núm.
7768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, i  la
RGE núm. 7875/18, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les esmenes a la to talitat de devolució
presentades al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, de la Llei
agrària de les Illes Balears, RGE núm. 7767/18, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt; la RGE núm. 7768/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i la RGE núm. 7875/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. 

Passam a la intervenció per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos presentamos esta enmienda a la totalidad y de
devolución del Proyecto de ley agraria debido a que presenta
una serie de puntos que hacen inviable su apoyo.

Bien, en primer lugar, me gustaría comentarles el informe
elaborado conjuntamente por la Unión Europea, el Ministerio
de Agricultura y la Conselleria de Medio Ambiente y
Agricultura del Govern balear, que evalúa el programa de
desarrollo rural desde el año 2000 hasta el 2015 y expone que
el sector primario en Baleares ha visto reducida su aportación
al PIB balear, pasando de representar un 1,51%, en el año
2000, a apenas representar un 0,32% del PIB en el año 2015.
Está claro que la subvención como estrategia de supervivencia
del sector primario no funciona.

Bien, hoy el sector agrario no es rentable y acabará
desapareciendo si no se hacen políticas acertadas que
permitan mejorar la productividad y la comercialización de los
productos, y hoy la falta de rentabilidad del sector agrario
tiene dos consecuencias graves ya conocidas, que es la falta de
inversión, y por tanto es un sector muy descapitalizado, y la
falta de relevo generacional. Por lo tanto, necesitamos nuevas
políticas que permitan alejar de la subvención al sector y que
permitan explotaciones cuya gestión global dé rentabilidad. 

Sin duda, como reclama el sector, estas nuevas políticas
son las que permitan, las que faciliten y las que impulsen la
actividad complementaria a las rentas agrarias, por supuesto
teniendo en cuenta la singularidad de Baleares donde
predomina el minifundio. Y si no lo hacemos pues el sector
primario, que pasó a representar del 1,5% del PIB en 2000 al
0,32%, desaparecerá. 

Pues bien, dicho esto, este govern nos ha presentado un
proyecto de ley agraria que desde Ciudadanos no vamos a
poder aceptar y pedimos su devolución por los puntos que iré
explicando. Miren, en primer lugar, es una ley que no ha
recibido el apoyo unánime del sector. El proyecto de ley
elaborado por este govern para mejorar el sector agrario ha
sido realizado inexplicablemente de espaldas al propio sector,
prácticamente ninguna alegación ha sido recogida en el
proyecto, de hecho la práctica totalidad de los payeses han
hecho al proyecto de ley un manifiesto con las organizaciones
profesionales agrarias pidiendo su inmediata retirada y
afirman que condena al sector a su extinción.

Como comprenderán es ilógico aprobar una norma en este
parlamento que pretende mejorar al sector primario cuando es
el propio sector primario el que se opone a su aprobación.
Sólo con este primer punto el sentido común ya te dice que o
se rehace el proyecto o es una ley que nace muerta. 

En segundo lugar, miren, la norma perjudica enormemente
a las explotaciones agrarias pequeñas que son las que más
dificultades tienen para ser rentables, y eso es así puesto que
el proyecto de ley reduce de manera drástica y a través de
numerosos artículos las posibilidades de complementar las
rentas agrarias. Tenemos, por ejemplo, la limitación que
realiza el artículo 110 sobre estas explotaciones pequeñas
para la venta directa y las actividades de transformación de los
productos propios, una actividad que, por ejemplo, hoy sí se
les permite; por ejemplo, también la norma excluye, según el
artículo 113, la exoneración para la construcción de
instalaciones agrarias necesarias, necesarias, para su actividad,
por ejemplo una nave agrícola, lo cual nos parece un
despropósito, evita la exoneración a volúmenes mayores de lo
que pone la norma.

En Baleares la gran mayoría de las explotaciones agrarias
tienen menos de 10 hectáreas y son explotaciones no
preferentes, estamos condenando a todas estas explotaciones,
que son la mayoría, a la extinción y al abandono del campo. 

Por otra parte, y también en este punto, debo comentar las
dificultades de esta norma que impone a todas las
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explotaciones forestales. Miren, así como está redactado el
artículo 5 las explotaciones forestales quedan prácticamente
excluidas de la posibilidad de acceder a la categoría de
preferente. No tiene sentido que una explotación forestal no
pueda adquirir la condición de preferente con una UTA de
actividad forestal y le exija que la mitad de la actividad venga
de la productividad agrícola, cuando es bien conocido que son
muchas las explotaciones de zona de montaña que no pueden
realizar una agricultura productiva de 0,5 UTA agrarias, que es
lo que le exige el proyecto. Un impedimento de acceso a la
condición de preferente que las aboca aplicando todo el
articulado de la norma a no poder exonerar las infraestructuras
necesarias para realizar su actividad agraria, la agraria, y a
tener reducida de manera drástica su actividad complementaria
que les ayudaría a compensar las bajas rentas forestales. 

Ni que decir tiene que de nuevo otra ley de este  govern
legisla en contra de las explotaciones de la Sierra de
Tramontana, por cierto, unas explotaciones que hoy, con la ley
vigente, sí pueden compensar la baja rentabilidad con la
actividad complementaria de refugios rehabilitando antiguas
construcciones o sí se les permite la actividad de una
acampada regulada. Sin embargo, este proyecto de ley,
incomprensiblemente, también prohíbe ambas actividades.

En tercer lugar, miren, la ley con la modificación de la
matriz de ordenación de suelo rústico generaliza la figura del
interés general para las infraestructuras necesarias para llevar
a cabo la actividad agraria y la complementaria, lo cual es un
absoluto despropósito; un despropósito que tiene como
consecuencia el incremento de los trámites burocráticos,
procedimientos, costes, tiempo y la ralentización de la
productividad de la explotación; un procedimiento que además
puede llegar a prohibir toda la actividad complementaria e
incluso la agraria.

Miren, desde Ciudadanos consideramos que la actividad
agraria es la actividad natural del suelo rústico y por tanto
debe ser un uso permitido siempre porque es la actividad
natural del suelo rústico. 

Mire, por supuesto la actividad complementaria sí que
tiene que ser obligatorio una evaluación ambiental, pero ¿para
qué? ¿Para prohibir? No, para que se adapte al medio y para
minimizar el impacto de esa actividad agrícola, lo que pasa es
que la actividad agraria es la natural del suelo rústico,
conseller.

Por otra parte, consideramos que el proyecto de ley está
utilizando de manera incorrecta el concepto, no tiene una
utilidad de interés general un fin que es exclusivamente de
interés particular, y se lo están diciendo continuamente, está
claro que la transformación y venta directa de los productos
en una explotación agraria, o su degustación, se trata de una
actividad de interés particular que es la del propietario de la
finca. Son actividades que no se ajustan a la figura de interés
general, y es un absurdo.

Y miren, abro un paréntesis también respecto a la
degustación del producto, este proyecto realiza un cambio, un

pequeño cambio que es muy importante para las explotaciones
con respecto a la ley vigente, un cambio que vuelve a eliminar
derechos a las explotaciones. Con la ley vigente, la
degustación del producto en la propia explotación es actividad
agraria, en el proyecto de ley pasa a ser actividad
complementaria, por lo tanto, aplicando todo el articulado de
la ley, la degustación del producto en la propia explotación en
muchos casos tiene que pasar como una actividad por el
procedimiento de interés general, lo cual es una barbaridad.
Más sabiendo que justamente este tipo de actividad es una
fuente de ingresos y además es un instrumento que garantiza
la venta.

Un cuarto punto por el que no podemos apoyar la norma es
por la introducción de un alto grado de discrecionalidad por
parte de las otras autoridades no agrarias que podrán limitar el
uso agrario del suelo rústico, utilizando parámetros y
normativas urbanísticas que rara vez contemplan las
necesidades reales para el desarrollo del sector agrario. Desde
Ciudadanos consideramos que no tiene sentido que
administraciones ajenas a la realidad y la problemática agraria
decidan sobre esta.

Y por último, la ley introduce numerosos conceptos
jurídicamente indefinidos e imprecisos que pueden generar
problemas de interpretación, arbitrariedad e inseguridad
jurídica.

Por lo tanto, y por todo lo expuesto, consideramos que la
norma en su conjunto dificulta el desarrollo y la
competitividad de las explotaciones agrarias perpetuando al
sector al ámbito de la subvención y, por lo tanto, es una norma
que desincentiva el relevo generacional.

Y, por todo ello, pediremos su devolución. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn d’intervenció per
defensar l’esmena del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bones
tardes. Arribat el final de legislatura i segur que pensa que no
s’ha fet el que esperava fer, Sr. Conseller, treu una llei per a
major glòria d’un conseller que no ha estat a l’alçada, supòs
que per treure pit aquí, avui, i poder dir: he fet una llei, sense
pensar en res més que en el seu ego, sense pensar en el que
significa ni a qui afecta, ni les conseqüències que té, talment
com ha fet amb altres decisions que li he dit altres vegades,
talment com ha ampliat el parc de S’Albufera o ha creat parcs
nous, jo crec que en tot això fa igual, s’aixeca de bon matí amb
una idea, faig el que trob, faig el que em pareix i sembla els
emperadors romans tal i com ens ho mostren les pel·lícules
de cinema.
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Això no és així, Sr. Conseller, les coses no es fan
d’aquesta manera, té l’obligació de pensar en les
conseqüències de les decisions que pren, de pensar en les
persones que es veuran afectades, d’entendre que no pot
prendre decisions que facin mal a les persones que vostè
administra i representa. Ho ha de fer al revés, ha d’ajudar les
persones perquè es trobin millor, perquè tenguin més qualitat
de vida dins una societat millor. I aquest projecte de llei no va
per aquest camí, no va pel camí de tenir un sector agrari
millor, de més qualitat, que es pugui desenvolupar millor dins
la societat, que sigui més reconegut i sobretot obrir-li portes
per sortir d’una crisi que ja es fa eterna. No, Sr. Conseller,
aquesta llei no va per aquí.

Quan es redacta una llei és perquè les activitats o els
sectors que es pretenen regular es trobin més bé, la llei és la
norma que marca el camí per obtenir una cosa millor, un estat
millor que el que es tengui actualment, i aquesta llei que vostè
presenta no acompleix aquestes finalitats. Per què no les
acompleix, per què no acompleix l’objectiu de trobar-se
millor, per què no acompleix l’objectiu d’ajudar els pagesos?

Miri, primer, perquè ja tenim una llei que és bona, en
tenim una que va ser consensuada amb el sector, amb una
àmplia majoria de les persones que s’hi veuen afectades. Avui
el sector no li demana una llei nova. Sr. Conseller, creu que
tendrà el mateix consens que té la Llei agrària actualment en
vigor? Dic la llei aprovada per consens sense modificacions,
que consti que ja hi feren amb dos decrets lleis dues
modificacions al principi d’aquesta legislatura.

Creu que es podrà fer la foto amb el sector, Sr. Conseller,
una vegada aprovada aquesta llei, com es va fer quan es va
aprovar la que hi ha actualment en vigor? O s’haurà d’amagar
i ballar la conga per por de les llosques?

Sr. Conseller, el que li demanen és desenvolupar la llei que
tenim.

El segon punt que no ajuda els  pagesos és el nombre
d’esmenes presentades, ha vist i estudiat les esmenes que
s’han presentat a aquesta llei? Tres a la totalitat, és la llei a la
que s’han presentat més esmenes a la totalitat de les que han
passat per aquí, excepte la llei de pressuposts. És la
culminació, això ens ho demostra, del diàleg i el consens,
paraules estrella d’aquest govern en aquesta legislatura, i ara
ho entenc, ara ho entenc, la presidenta durant els primers dos
anys d’aquesta legislatura va emprar les paraules diàleg i
consens una mitjana de tres o quatre vegades per cada ple que
teníem, ara han fugit del seu vocabulari i s’han canviat per
al·legacions i esmenes.

Com he dit altres vegades, Sr. Conseller, jo crec que diàleg
n’hi ha molt, però tenen les orelles tapades o les tenen
malaltes, i consens gens. Si hi hagués diàleg i s’escoltassin, no
hi hauria tantes al·legacions ni tantes esmenes, si ho hagués
consensuat amb els seus hi hauria un sol text presentat pel
Govern. Si solament hagués presentat esmenes l’oposició,
nosaltres, seria el més normal, i aquesta vegada és única a la
història, han presentat més esmenes els grups que donen

suport al Govern o que governen que les que han presentat els
principals grups de l’oposició. Això aquí no s’havia vist mai,
(...) mai a altre parlament de tot el món. Però què vol dir això,
quina conseqüència té si pensau en això? Això vol dir que
enganen la gent.

I per què enganen la gent? Perquè el text final no tendrà res
a veure amb el text que va ser posar a exposició pública i
tramès a les associacions per tal que hi diguessin el seu parer.
És que amb tantes esmenes, 351 de parcial, i les innumerables
al·legacions, que ja no m’atrevesc a posar-hi número, perquè
quan et passeges pel carrer i veus o escoltes o  parles amb
qualque pagès, i comentes qualque cosa de la llei et fan
esmenes in voce enmig del carrer, això sí que tampoc no
s’havia vist mai a una llei, i molt manco m’esperava que es
pogués veure a una llei agrària.

I com li deia, amb tantes esmenes i tantes al·legacions és
impossible que l’esborrany que ens va presentar el primer dia
tengui res a veure amb el que surti aprovat d’aquest parlament,
si és que arriba a sortir. Esperem que no.

Per què no ajuda els pagesos i per què no els aporta més
qualitat de vida? El tercer punt és perquè entra en altres
matèries que no són les agràries. Quan es va fer l’altra llei, la
que es troba en vigor, el que es va demanar és que la llei
agrària tengués cura de regular el sector agrari i que es ficàs
a altres llocs. Vostè, no content amb tocar els bemolls als
pagesos, es fica de cap a tocar els bemolls a tots els petits
propietaris agrícoles; els fa canvis d’usos en sòl rústic; es fica
en competències municipals, just a l’inrevés del que predica
i del que demanàvem quan es va aprovar la llei agrària bona que
actualment es troba en vigor; es fica en competències de
turisme, comerç, urbanisme de la llei de sòl rústic i municipal,
i es veuran afectades per aquesta llei, bé, totes aquestes altres.

Sap quina és la conseqüència d’això, Sr. Conseller? La
conseqüència és que la legislació de les Illes Balears serà
ininterpretable, els tècnics dels ajuntaments, i aquí hi ha batles
que ens escolten, no podran donar una llicència d’obres, ni cap
tipus de llicència, perquè no sabran en base a què han de donar
una llicència perquè aquesta llei els toca tota la resta de lleis,
i amb aquesta complexitat no es podrà fer feina.

Aquest no és el camí que ajuda les persones, Sr. Conseller.
Sap el sacrifici que costa a una persona, a una família poder
comprar un tros de terra? De vegades generacions, vides de
sacrifici i esforç, perquè ara, de cop i volta es trobin que no
poden fer el que fins ara havien pogut fer a casa seva, perquè
vostè s’ha aixecat d’aquesta manera. Això no és un govern per
a les persones, això no és un govern per ajudar a viure millor,
així va malament.

Vostè ha vist el manifest firmat per les organitzacions
professionals AGRAME, FAGME, UPA-AIA Balears i ASAJA
Balears respecte d’aquesta proposta de llei? No li diu res
aquest document? Li han donat, vull entendre que l’ha llegit i
que l’ha mirat, li diuen que quatre anys perduts, que, després
de vint anys de demanar una llei agrària, en quatre anys
n’hauran tengudes dues, sense haver desenvolupat la primera,
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que això sí que li demanen, i recorden que la Llei 12/2014 es
va aprovar amb consens unànime de tot el sector agrari i de la
resta de sectors que es podien veure afectats.

Diàleg i consens, com li dic, són paraules que no
existeixen en les organitzacions agràries que firmen el
manifest. Li recorden que cal remarcar que els agricultors i
ramaders de les Illes Balears tendran menys drets que la resta
d’agricultors de la comunitat europea. I li fan un crit, un crit al
qual nosaltres ens apuntam, ens apuntam al crit que els
agricultors de les Illes Balears han de tenir els mateixos drets
que qualsevol altre pagès de la Unió Europea. Com és possible
que facin una llei per defensar un sector, el sector que vostè
representa, i aquest no hi estigui d’acord? No ho entenc. El
sector agrari és estratègic i no es correspon amb el tractament
rebut a la vista de les traves que posa al seu desenvolupament.

Sr. Conseller, per motius ideològics d’uns pocs no es pot
condemnar a desenvolupar models agraris obsolets que són
més propis del segle XIX que del segle XXI. Aquest text
limita drets i oportunitats  als titulars de les explotacions
agràries; limita la realització d’activitats complementàries
avalades per normativa europea i estatal; obliga a sol·licitar
l’interès general per realitzar activitats agràries, quan el més
normal és fer agricultura a sòl rústic, Sr. Conseller, i no
obliga, en canvi, com feia la Llei agrària 12/2014, ben feta, a
desenvolupar normativa autonòmica, com preveuen els
reglaments europeus, que permeti i serveixi com a exemple
legitimar el sacrifici per a autoconsum d’animals criats a les
explotacions. I ara com ho farem? Com me’n aniré a fer un
arròs de pollastre ara?

Per una altra banda, la creació de les zones d’alta valor
agrari, les ZAVA, valent invent, això sí que genera dubtes, no
és un benefici per a l’activitat agrària, es comet un greu error
d’entrar en temes urbanístics. S’ha demanat realment quins
avantatges aporta per als pagesos aquest nou esborrany, vistes
les al·legacions i esmenes presentades?

Sr. Conseller, se’n recorda del manifest de l’any 2015 que
va ser firmat per les organitzacions professionals agràries
ASAJA Balears, Unió de Pagesos, repetesc, Unió de Pagesos
i Unió de Petits Agricultors, UPA, respecte de la llei agrària
que ara es troba en vigor? Doncs aquesta gent varen firmar un
manifest que, entre moltes coses, deia: “és una llei llargament
reclamada, consensuada, tant amb el mateix sector, OPA,
cooperatives, associacions, com amb altres sectors, moderna,
amb total sintonia amb la PAC; dignifica el paper dels
agricultors; protegeix els recursos naturals; regula l’activitat
agrària des del prisma agrari i que no permet noves
construccions d’ús residencial, que hauran d’anar per la seva
pròpia normativa, que determina que els usos agraris són
sempre usos admesos en sòl rústic; impulsa i fomenta la venda
directa; elimina traves administratives; pretén el foment de les
bones pràctiques agràries i del benestar animal; que pretén
impulsar la implementació d’energies renovables i la
reutilització d’aigües regenerades; que regula la utilització del
compost, etc.”

Ho deien les organitzacions agràries més importants, Unió
de Pagesos, inclosa. Vostè creu que quan diuen això d’una llei,
perquè s’aixequi malament un matí, l’ha de tirar a la paperera
i n’ha de voler fer una altra d’aquesta manera, quan no tendrà
el consens de ningú? Creu que li faran un manifest com aquest
per la seva llei firmat per tots? Jo crec que no.

I el que li diuen els col·legis oficials d’enginyers
agrònoms i enginyers tècnics forestals? Ha tengut diàleg amb
ells? Hi ha consensuat res o solament ha dit el que hagi
consensuat amb vostè mateix? El projecte de llei, si s’aprova,
suposarà un empobriment del sector agrícola a la nostra
comunitat, perquè restringeix drets i possibilitats als
agricultors de les nostres Illes. Prima la política de subvenció
a la política de les oportunitats, i tindrà un efecte
d’abandonament sobre molts terrenys. Redueix de manera
dràstica les possibilitats de complementar rendes agràries als
agricultors i ramaders de les Illes, com recollia la llei agrària
aprovada la passada legislatura, la bona, circumstància que
situa en inferioritat de drets a un agricultor balear, reiter,
respecte d’una altra comunitat espanyola o d’un altre país de
la Unió Europea.

Un altre dels aspectes preocupants del projecte de llei són
les mesures urbanístiques en sòl rústic les quals recullen i
suposen un intent evident de modificar l’actual protecció del
sòl, així es contempla la creació de reserves agràries en què
no es poden construir nous habitatges, al marge de si la
parcel·la té o no té els metres mínims per edificar, o la
creació de les zones d’alt valor agrari, les ZAVA, reiter, la
delimitació de les quals sobre el mapa a sobre correspon als
consells, que vol dir que vostè fa la llei i no en comandarà mai.

Es tracta de mesures de marcat valor urbanístic que
pretenen restringir els drets actuals de propietaris de finques
en sòl rústic, el que a mig i a llarg termini provocarà
l’empobriment del valor patrimonial dels terrenys i el seu
abandonament.

A més, tampoc no s’especifiquen els paràmetres o criteris
que l’administració insular ha d’aplicar per determinar les
zones d’alt valor agrari, més incògnites i més pressió cap al
consell.

Preveu altres mesures polèmiques, Sr. Conseller, com la
prohibició dels transgènics, això és una competència que
correspon a l’Estat, vostè s’infla molt aquí i vol comandar
molt, però a Madrid no hi arriba. La limitació de les aigües
estanques com a activitat agrària complementària o els
contractes territorials, això, com deia abans, és una figura del
passat totalment obsoleta i a sobre fracassada, després de vint
anys d’espera perquè el sector agrari balear tengués una llei,
una llei consensuada i dialogada, quan la tenguérem arriben
vostès i, en lloc de desenvolupar-la, que és el que li demanen,
la tiren a la paperera i s’inventen aquesta nova, au idò, sense
diàleg i sense consens, i així pot emprenyar la pagesia.

Per acabar, i tal com he exposat al llarg d’aquesta
intervenció, li dic que és una llei innecessària, és una llei
innecessària perquè ja en tenim una, consensuada i molt bona.
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És una llei innecessària perquè amb tantes al·legacions i
esmenes presentades es demostra que no la volen, és més
perjudicials per als pagesos als quals va dirigida. És
innecessària perquè entra dins competències que no són
pròpies de l’activitat agrària, és innecessària pel caos que
reportarà la seva interpretació.

Sr. Conseller, si realment vol que aquest govern tengui
qualque cosa de diàleg i consens, retiri aquest projecte de llei,
retiri’l, i si té coratge de consensuar-ne un altre ho provi, i si
no deixi que els pagesos puguem seguir regulant-nos amb la
llei que tenim fins ara, que es troba en vigor i que ens va molt
bé.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Intervenció per defensar l’esmena del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta del Govern, senyors que assisteixen a aquest debat.

Sr. Conseller, si anàssim a pes, bon pes, això és el pes o el
volum de la llei, aquest; aquestes d’aquí és el volum o el pes
de les esmenes que han fet els que li donen suport, i aquestes
d’aquí és el volum o el pes de les esmenes de l’oposició, si ho
veu bé, és més gros quasi quasi el volum dels seus que el dels
altres.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A partir d’aquí, Sr. Conseller, qualque cosa hi ha que falla,
qualque cosa falla, qualque cosa falla, conseller.

No hem vist cap llei aquests tres anys en què hagi passat
això, cap. Bé, com aquest desbarat, cap. No entraré en les
esmenes parcials que hem fet nosaltres ni els altres grups,
però per divertir-se només m’atreviré a llegir-ne una de
Podemos que quan arribi el debat, si vostè no retira la llei, el
debat d’aquesta llei, és per llogar-hi cadiretes. Diu: “Els
ajuntaments hauran de prioritzar l’adjudicació dels espais dels
mercats municipals, fires i llocs que no siguin establiments
comercials permanents als titulars d’explotacions agràries
registrats en el registre de venda directa”. Com es fa fins ara,
més que així? Pareix que ha de venir qualcú, qualque messies
a contar-nos que ens estam barallant que les pageses i els
pagesos si pot ser puguin venir a vendre tots al mercat, que
cada dia hi ha menys gent que vol anar als mercats a vendre. Jo
quan veig això dic ignorància, desconeixement; no han palpat
la realitat d’aquest assumpte, amb la qual cosa el principal
argument de retirada d’aquesta esmena, d’aquesta llei, que jo
em pensava que no seria aquest, que seria el que ara li diré, és

que els seus no estan d’acord amb el que vostè ha fet amb el
seu equip.

A partir d’aquí..., no, estic d’acord que ara ho veurem, ara,
clar que sí, perquè bona seria que el deixàssim amb el cul
enlaire, és que això ja seria per llogar-hi una altra vegada
cadiretes, Sr. Castells, així de clar. No, molt vius no ho som,
però beneits no, li ho puc dir. Vius com vostè no, però beneits
no. Mumare no m’hi té, per beneit, m’entén, sobretot mumare.

Bé, dit això implica que hi ha 351 esmenes, 211 que són
de l’oposició, 140 que són del Govern. Vostè ha tengut més de
250 al·legacions de les associacions agràries i col·legis
professionals, que ha fet molt poc cas d’aquestes al·legacions,
molt poc cas, i això fa que constatem que aquesta llei sota el
nostre punt de vista no té per on agafar-la, així com podríem
dir. Pensam que genera moltes més traves de les que hi havia
anteriorment, que pensàvem que s’havia de canviar. És més, si
jo hagués estat el president d’aquest govern i hagués volgut fer
una llei nova hagués dit a la consellera o al conseller que hi
havia dues qüestions bàsiques, bàsiques: una, que la llei que
facem tengui una prioritat u, que sigui la lluita contra el
xylella, u, u, perquè la dimensió que té aquesta història no es
pot aguantar només amb una petita part d’aquesta llei, però
com que vostè no serà aquí d’aquí a vint anys li importa un rave
el que passarà, i el fracàs dels polítics és no haver tengut la
mira que toca de veure d’aquí a deu i quinze anys, i aquest tema
li ho diu tothom, i quan es parla amb el sector, fins i tot el que
està més acostat a vostè, t’ho diuen, t’ho diuen!, i que estan
espantats. I l’altra qüestió (...) una llei per entrar en conflicte
d’una vegada per to tes, perquè no tenim el REB, per ajudar
directament una sèrie de productes que tenen sortida en
aqueixa terra, perquè a l’hora de poder lluitar en preu no
tenguem aquest 14, 17% o 20% que implica quan tu vols
moure els teus productes d’aquí cap allà o d’allà cap aquí.

Això, això, i ser capaços, si volgués, d’una tercera cama
que hagués anat dins una cosa que es diu investigació, un canvi,
perquè aquí hi ha un problema, aquí hi ha un problema: que
només fer de pagès és molt difícil, és molt difícil. Hi ha
qualque sector concret..., sentia parlar l’altre dia el president
de la Cooperativa de Sóller, ahir o despús-ahir, amb el tema de
les taronges, que contava que el 70% de l’exportació de
taronges abans l’havien de treure a fora; ara han aconseguit que
els mallorquins les estimem més i ara sí que potser un 50-50.
Així i tot aquest 50 li costa d’un 14 a un 17% el nòlit de treure
aquesta taronja. Idò la feina és que això no costi, com costa als
canaris, que els costa 0 les tomàtigues, 0 les xirimoies, 0..., el
plàtan ja no vos dic, el plàtan els costa 0 i subvencionat. És a
dir, jo hagués fet una llei així perquè potser amb un 17 o un
14% menys de nòlit tendria la possibilitat de tornar a fer nous
cultius. No estudia aquesta llei per intentar a cultius
extraordinaris que hi ha en aquesta terra..., en posaré un,
només: el millor cacauet del món es fa a Mallorca, el millor
cacauet del món es fa a Mallorca; el pitjor cacauet del món es
fa a Califòrnia, el principal accionista és un expresident
d’Estats Units; és una merda de cacauet, l’americà, el nostre
és un cacauet que parles amb Déu quan te’l menges, que parles
amb Déu...
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(Algunes rialles)

...i no som capaços d’invertir doblers perquè no puguem ser
els millors en aquesta qüestió. D’això podria parlar de les
ametlles i d’altres coses.

I què fa això?, a part que és difícil de produir, que hi ha
humitats quan els arrabasses. Home, hi ha qualcú d’aquí que si
li donàssim els cacauets com és la planta riuríem, eh?, els
cercaria per alt, en lloc d’anar a cercar-lo davall terra, els ho
garantesc. Clar, aqueixa és la meva dificultat quan parl aquí
d’agricultura, que m’he d’urbanitzar, he de ser un urbanita, no
de construcció sinó d’urbanita, i estam parlant d’una altra cosa,
estam parlant de la identitat d’un poble, estam parlant de la
identitat d’un poble, amb la qual cosa aquesta llei jo l’hagués
duita per aquí, l’hagués duita per aquí: investigació..., una brega
directa que m’hagués recorregut Madrid; que em recorri; que
em recorre Europa?, que em recorri. I tendrem plets durant
dotze anys, que el tendrem, però sabran que nosaltres som
europeus i espanyols i que volem que les coses ens costin el
mateix que a aquells que estan dins el continent, i si no no som
productius, i aquí tenim un problema mediambiental, que si no
cuidam les terres amb productes s’erosionen i es perd
l’escorça terrestre. Aquesta és la discussió. 

I resulta que en lloc d’anar per aquí, que jo em pensava que
això aniria per aquí, plantejam una llei perquè qualcun dels
seus col·laboradors a Medi Ambient passàs un guster, un
guster, s’inflàs com un paó, com un granot d’aquells que crida
per enamorar-se de la femella, així de clar...

(Algunes rialles)

...d’aquells granots que vostè i jo hem vist al camp, i li diuen
“una llei agrària”, i ell el que ha fet ha estat incomplir  un
mandat estatutari que és que ordenació i urbanisme són
competències dels consells, i ha passat un guster de fer retxes
urbanístiques damunt una llei agrària que jo pensava que
pogués tenir futur, que pogués tenir compensació de costos,
que pogués tenir investigació, i no, farem urbanisme.

I si tu te’n vas a la Toscana o tu te’n vas a segons quines
parts de França, a segons quines parts de Portugal, te n’adones
que han sabut ells -gent que quan els veuen com nosaltres no
saben si són mallorquins, italians, francesos, iguals, la mans
arruades, amb els dits també un poc torts- a ells els han
facilitats a l’hora de fer les coses per tenir rendes
complementàries, perquè el problema agrícola europeu
lògicament té molts de punts en comú de dificultat, clar que
sí, i fan una llei on aquell home ha gaudit urbanísticament, i
l’altre feim una llei per posar restriccions i emperons,
restriccions i emperons; hem fet actuacions contràries a les
competències municipals i hem tocat usos del camp en temes
d’habitatge.

Però no tan sols això. Resulta que fins ara ens hem
vanagloriat de dir “buh!, tenim un oli d’escàndol, boníssim”; i
quantes vegades anam a un sopar amb amics i la gent es
vanagloria -això està molt bé per a l’autoestima- “a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera feim un bon oli, feim un bon

oli”, “el feim molt millor del que era abans”...; bé, si vengués
el meu padrí potser em diria que sí o em diria que no, no ho
sé; la qüestió és que jo trob que sí. Feim un bon vi, cada vegada
hi ha més vins, tal i tal, però la ignorància supina és que no
saben que l’oli s’ha de fer una tafona, has de menester uns
paràmetres que no t’han d’emprenyar per construir els
depòsits; o que si has de fer unes bodegues els depòsits no
estan horitzontals, estan verticals. I veus una llei en què d’això
quedaves exonerat i ara no, ara has de demanar interès general.
I de què anam aquí?, però si això ho teníem!, per què ens ho ha
de llevar vostè? Qui ha tengut aqueixa il·luminació per fer
aquesta història? No, no, no, no, hagués obert torn incidental
abans. És a dir, qui és l’il·luminat, idò un que no fa de pagès!,
un que no fa de pagès, un que no fa de pagès!, i si no digui’m
el nom i el cognom i digui’m el número de DNI, i veurem
quants n’hi ha, de pagesos, en el seu redol en aquest sentit.

És una vergonya, li ho han dit els d’Unió de Pagesos, que
lògicament Unió de Pagesos no es pot enfrontar del tot amb
vostès, jo ho sé; els ho han dit els de l’UPA, els ho han dit els
d’ASAJA, els ho han dit els enginyers agrònoms... I tornam
que aquestes exoneracions que hi havia ara no hi podran ser.

Però no tan sols en aquest tema. Volem que la gent vengui
els seus productes, productes, i tenim mentalitat japonesa,
d’això que viuen en pisos de 20 metres, i volem que venguin
el gènere i volem que el venguin dins 75 metres, au!, 75, 75,
i és producte perible; tal vegada haurem de fer una cambra i
aquesta cambra ha de menester motors i hem de poder entrar
amb la carreta per ficar les caixes de les tomàtigues o dels
melons, i també hi haurà un lloc per poder-ho exhibir i si ve un
grup amb un autocar convendria de 25 que puguin estar dins la
mateixa sala, hem de dir; “no, esperau, esperau, de cinc en
cinc”. No poden ser 125 metres? És un problema? No, 75. Qui
és l’il·luminat que diu 75? Que té de pagès qui diu 75 o de
pagesa? Quantes vegades s’ha trobat que els 75 metres seus li
sobraven per a gent que tenia quan això era una qüestió per
intentar promocionar perquè la gent anàs a comprar en el lloc.

És que són uns desbarats que lògicament, tal vegada el Sr.
Jarabo que viu dins una ciutat i ve d’una ciutat més gran que és
la capital no ho entén, per això em fa aquesta esmena que he
llegit abans, perquè clar ell diu: “convendria que els pagesos
fossin prioritaris a les zones de mercat”, ho són, sempre, però
n’hi ha que no ho saben i com que no ho saben ens podem
trobar que un ens fa una llei i com que no ho sap l’estigui liant.

Sr. Vidal, s’ha ficat dins un femer, s’ha ficat dins un femer
on hi ha “xuf, xuf”, s’hi ha ficat, no importava, en aquest
embull no importava l’hagués ficat a la presidenta, no
importava. És més fort del que es pensa.

L’altra qüestió important, poden, les agroestances, poden
dormir sis, sis, i han de dormir dins la casa de la pagesa o del
pagès, i si ronca?

(Algunes rialles)

Per què han de dormir dins la casa del pagès? No passa a
cap lloc d’Europa això.
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(Remor de veus)

Ni a Sicília, que tenen agroestances que vostè sap que són
divuit, i vostè sap que hi ha zones d’Espanya de disset i quinze,
i on ho tenen? Dins edificacions legals existents que hi tenen,
doncs, vuit, dotze, nosaltres li deim que faci dotze, però per
què dins la casa del pagès i de la pagesa? Buf!, ja m’imagín jo
la meva padrina que diria, i el meu padrí (...): “aquests no
poden dormir allà deçà? Deixau-me dormir tranquil!”

Qui és l’il·luminat que vol això? Qui és l’il·luminat que vol
això? És que és molt fort això! Això és sentit comú, Sr. Vidal.
Sí, vostè ja pot dir que don voltes, no, intent ser un ciutadà de
Balears, en aquest cas nascut a Mallorca i també a Sa Pobla,
m’entén? És a dir, intent parlar per aquells que fa tres mesos
que parlam en els bars i que ens trobam i que diem: aquest
home ha tornat boig?, no, ho arreglarà, ho arreglarà. 

Com que no tendré més temps que aquest aniré a l’article
104, el 104, afecta el meu municipi, Sa Pobla, lògicament,
m’afecta, és clar que m’afecta, però afecta el Pla de Sant Jordi
i afecta Campos i en compte! Quan vostès amb una esmena
que intentaran que quan faci la zonificació el Consell n’hi
haurà més de llocs que estaran afectats. Resulta que les àrees
d’interès agrari de l’any 2018, segle XXI, que s’han pogut
mantenir ara resulta que són les castigades per si una dona o
un home que encara estan de pagesos actius i els seus fills els
han fet economistes, eh!, o enginyers i no s’han dedicat a la
pagesia, ara aquests no poden fer una casa si no es dediquen a
la pagesia. I totes aquelles terres que eren d’interès general en
el segle XIX i segle XX en aquesta terra i que han estat
abandonades aquestes sí que poden fer una casa rústica. És a
dir, aquell que ha aconseguit poder parlar avui d’àrees
d’interès agrari és a qui penalitzam perquè no pugui realment
tenir un dret com un altre. Per aquí no hi passarem, per aquí no
hi passarem i si ho aproven l’any que ve...

(L’intervinent pica el faristol amb l'artell)

... ho canviarem. Li garantís que ho canviarem, li ho garantís.
Perquè jo vull ser igual que vostè, no vull ser més, però dins
un terreny rústic que he mantingut tota una vida i que han
mantingut els meus avantpassats no pot ser que en el meu
poble em llevi el dret i al poble del veïnat i a l’altre veïnat i a
l’altre veïnat i a l’altre veïnat i a l’altre veïnat i a l’altre veïnat
i a l’altre veïnat, que són set, els digui que ho poden fer quan
allà fan el mateix que en el meu poble o el mateix que a
Campos o el mateix que al Pla de Sant Jordi. 

Aquestes qüestions, Sr. Conseller, són viscerals i per això
m’encenc, perquè aquestes qüestions són senyes d’identitat i
vostè per molt que vulgui, i  aquest govern, pot ser que el
tengui en vigor sis o set mesos, però li garantís que d’ara a un
any aquesta llei, si vostè l’aprova, jo em cuidaré que la canviïn.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Torn d’intervenció del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el Sr. Vicenç Vidal.

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

Si em permeten començaré només contestant el torn de la
Sra. Olga Ballester i després em cenyiré al guió. 

Si vostè el que ha dit sobre aquesta tribuna fos veritat
evidentment jo hagués retirat aquesta lle i i partiria a casa
nostra. Li demanaria un poc de rigor, ja avui matí ha perdut tot
el rigor amb el tema de les depuracions i ara amb la Llei
agrària tot el que vostè ha dit que per favor ho repassi, torni a
mirar els seus apunts perquè ha dit vertaderes barbaritats.
Altres aquí damunt també ho han fet, però vostè especialment. 

Però volem començar amb el debat de les esmenes a la
totalitat i a mi m’agradaria deixar clar l’objectiu de la llei, un
objectiu que crec que a tots ens uneix, garantir el futur del
sector agrari, amb això tots hi estam d’acord; millorar les
seves rendes, sí, generar un consens que les rendes dels
pagesos tenen dificultats i les hem de millorar perquè si no
milloram les rendes hi haurà l’abandó del nostre camp, i per
això són necessàries coses bàsiques com l’aigua i la terra,
recursos necessaris per desenvolupar l’activitat agrària. Si no
hi ha aigua i no hi ha terra, no hi haurà agricultura i no hi haurà
rendes possibles a complementar i no hi haurà, per tant, futur
per a l’agricultura. Hem de partir d’aquest principi.

Aquesta llei, li reconec, ha rebut 300 esmenes, però m’ha
agradat escoltar els diferents motius perquè al final ha quedat
molt clar on tenim el problema, no és veritat que el tenguem
amb les activitats agràries, perquè ara ho explicaré i crec que
hi ha errors i que hi ha punts de trobada que podem establir,
rau en si deixam fer cases que segueixin explotant els pagesos
o no, la resta no els importa. El Sr. Font ha fet la visceralitat
quan ha tocat aquest punt, en la resta estic convençudíssim que
ens posarem d’acord. Evidentment a un debat parlamentari
entra una llei i es millora i entre tots la millorarem, i en això
no tenc cap dubte.

L’anterior llei, la llei perfecte, la llei consensuada,
l’oremus, la visió del futur, el paradís, aquella llei recordar-los
que va rebre 300 al·legacions també, va rebre 300
al·legacions, dues esmenes a la totalitat, una presentada pel
meu grup MÉS per Mallorca i una altra pel Grup Socialista.
Evidentment, doncs sí, també va dur un debat. I avui he
descobert que la llei Company no té temes urbanístics, això sí
que ha estat una revelació profunda que he de reconèixer que
no puc... no hi puc donar l’abast, vull dir, si la llei Company no
es ficava en temes urbanístics que passava el corró a qualsevol
administració. El Sr. Font que ve d’un ajuntament com podia
entendre que l’ajuntament li  passava per sobre, el lliurava
l’ajuntament. I això a vostè li semblava bé. Encantats.

Però evidentment és que aquesta llei no ha fet una
demolició, som conscients que el sector va estar content i va
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generar un consens perquè era la primera llei agrària,
llargament esperada, faltaria més que una primera llei que
regula un sector no fos benvinguda pel sector, era necessari,
sí, Sr. Company, i li don, sempre li he dit, la meva enhorabona
per haver fet la primera llei, una llei que per això mantenim
gran part de l’articulat, un 50% d’aquesta llei ve exactament
d’aquelles, això sí, al Sr. Vidal no li deu semblar bé perquè fa
unes autoesmenes als redactats que són exactes al que vostè
va fer, Sr. Company. Per tant, tan consensuada si ni els seus
mateixos tampoc la respecten i li fan autoesmenes.

Quan vostès s’arenguen a la representació de tot el sector
agrari evidentment que hi haurà entitats agràries que han
manifestat la seva oposició, però han participat en el
procediment, els hem escoltat, han fet aportacions. ASAJA
mateixa hem incorporat que es tenguessin en compte els sòls
per fer activitats complementàries, la renda agrària primer, els
ingressos agraris per poder fer complementaris, aportacions
que hem anat posant, però evidentment no tenen vostès en
aquest moment el cent per cent de l’acord del sector agrari ni
jo tendré el cent per cent de l’acord del sector agrari. 

Perquè amb els temes agraris es posaran d’acord, però amb
els temes urbanístics no, amb els temes urbanístics tenim
dificultats, uns per seguir el creixement, per seguir un model
desenvolupista de la nostra terra, per seguir amb un “tot s’hi
val” i  uns altres per defensar l’agricultura. Avantatges per a
l’agricultura, totes; avantatges per segons qui que es vol
aprofitar en nom de l’agricultura, cap. Volem centrar-nos en
els agricultors, en aquells que fan agricultura de veritat,
agricultura real.

Recordem que els ajuntaments són importants, han d’estar
al costat, i són els primers que són al costat dels agricultors
i, per tant, els hem de respectar, els hem d’escoltar. Hem de
defensar aquestes administracions locals. 

El projecte de llei ens marca un objectiu clar de seguretat
alimentària i de sobirania alimentària posant en el centre els
pagesos i és important, qui? a qui ens dirigim?, qui és
l’objectiu? Els que fan l’agricultura real. Per a nosaltres els
preferents són aquestes petites explotacions, els de les
explotacions familiars, els de les explotacions grans, els de
tot tipus d’explotacions. Per què eren preferents només
aquells grans? Per què preferents només segons quins? No,
tots aquells pagesos que toquen el sementer, tots aquells
pagesos que són sobre el terreny, que fan feina, que generen
ingressos agraris, aquests són els preferents, i per això volem
ampliar el concepte de preferents, perquè per a nosaltres tots
aquests ho són, dels 748 que ara poden ser preferents, amb la
nova llei ho podrien ser fins 1.400 explotacions, i segur que
obrirem, amb les esmenes que vostès han fet, que acceptarem,
més aquest concepte de preferents. Hem de definir qui són
aquests preferents, qui són aquests que volem que tenguin els
avantatges i a aquests que volem que tenguin els avantatges,
totes, prioritat; haurien de ser, si em permeten el símil, uns
VIP, very important person, és a dir, quan els vegem els hem
d’obrir les portes, els ho hem de facilitar tot. Definim i
posem-nos d’acord amb qui són aquests, els que fan

l’agricultura real són els meus VIP, els seus no ho sé, no em
queda realment clar.

Volem apostar i facilitar la consecució d’aquests objectius
de forma conjunta i prioritzar aquesta producció d’aliments.
Jo entenc que en el seu model les activitats complementàries
eren el màxim objectiu, doncs mirin, no tenc res en contra del
polo, vull dir, és una pràctica esportiva, juguen a polo, demanin
el seu interès general, és com un camp de futbol; l’agricultura
és la ramaderia i per això ha de ser estratègica la ramaderia,
hem de fer, és a dir, escoltin, cavalls, anem a fer cavalls ,
vaques?, vaques, ovelles, porcí, el que faci falta, però vostès
posaven l’accent en el polo, en el que substitueix l’agricultura;
nosaltres hem de posar l’accent en la ramaderia, estant al
costat, afavorint les races autòctones, afavorint tots els
escorxadors, fent distintius de qualitat. Estam cansats de
xovinisme barat del que és allò nostre i dient això és mel i
això és bo; doncs anem a identificar-ho, anem a dir a la gent
quins productes són fets a les Illes Balears i que puguin elegir
en el mercat per donar-los un valor afegit.

Volem protegir el nostre patrimoni vegetal, allò que ens fa
diferents, tenim clar que en aquest mercat ens hem de
distingir, si no ens distingim no sobreviurem, no podrem
competir fent les mateixes taronges, ja que han citat els
representants de la cooperativa de Sóller, no podrem competir
fent les mateixes taronges que fan a una altra banda, les hem
de fer diferents i les hem de fer millors, hem de fer les
nostres, les d’aquí, les de Sóller. Doncs a aquestes ens hem de
dedicar, a conservar les nostres varietats.

I sí, estam en contra dels transgènics, ja m’explicaran
vostès a les seves al·legacions, ja que també n’han fetes, per
què, quina mania tenen en contra de l’agricultura ecològica el
seu grup, Sr. Vidal? O en contra de les cooperatives, què els
han fet? Escoltin, volem recollir, és una identificació d’un
producte diferenciat, uns productes que tenen uns valors
afegits que en el mercat poden tenir un preu diferent i els
volem donar suport, perquè és una via de generar ingressos.
Per tant, jo entenc que vostès han fet moltes esmenes sobre
temes nostres, però sí hi ha una aposta sobre l’agricultura
ecològica, sí que hi ha una aposta sobre els productes de
cooperatives, tots aquells productes que tenen una distinció de
qualitat. Evidentment, al que marca la diferència li hem de
donar suport.

Sr. Company, avui no ha volgut parlar, és a dir, tranquil, si
vol em pot fer la rèplica vostè i sap que l’he enyorat en el
debat, perquè evidentment el Sr. Vidal, des del
desconeixement total, o vostè, des de la mala informació que
li han passat els seus assessors, ha comès errors garrafals que
tal vegada vostè, potser, no hagués comès.

Si em permet, després, Sr. Font li don tota la raó en un
tema que vostè ha dit, que és l’objectiu del xylella, sí, aquest
conseller va aixecar el braç i va reconèixer que tenia el
xylella, ha plantejat totes les mesures, hem aconseguit la
contenció, fem investigació, donam la cara amb aquest
problema davant els reptes actuam, i la llei ho recull, i diem,
escolta, doncs, als pagesos tot el rigor, a sanitat vegetal que
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els ho demanam, doncs anem a demanar als propietaris del sòl
rústic que col·laborin amb els pagesos, aquells que no són
pagesos que generen un mal als pagesos que també els ajudin.
I posam mesures, com els bancs de terres també, perquè
evidentment si posam una càrrega a una persona que ja té prou
dificultats en dur la seva finca, i li diem, escolti, ho ha de tenir
bé, a sobre doncs ajudem-lo, posem-hi el banc de terres i no
crec que els ajuntaments ho puguin gestionar.

Evidentment, hem de posar els instruments dins aquesta
llei perquè tots ens ajudin a tirar endavant.

Preservar els recursos del sòl agrari, cal assegurar que els
nostres pagesos puguin accedir al sòl, ara mateix és un
problema accedir al sòl, trobar terres per poder cultivar, trobar
acords que puguin durar un temps, fer replantacions, que
vostès en diuen de replantar, de fer plans de millorar les
plantacions, cada vegada costarà més. Tenen èxit les línies
d’ajuda per a plantacions, però cada vegada costa més que un
propietari es comprometi a llarg termini, perquè té dins el cap
un valor urbanístic i no aquell valor agrari, i per tant el pagès
no pot pagar i cada vegada li costa més accedir a aquestes
terres. I hem de reservar aquestes terres que són bones, Sr.
Font, sí, són bones, les terres de Sa Pobla són bones i fan unes
patates boníssimes, i per això hem de preservar aquestes
terres, perquè són bones, tenen accés a l’aigua, hem de
marcar-les i defensar-les, com, escolti, en el meu municipi
estam envoltats d’alzines, i en els anys noranta es va fer el
decret d’alzines, i escolti, cap problema, s’havien de preservar
i a les nostres finques si hi ha alzines doncs no hi pots fer res.

Aquí no dic això, diem una altra cosa, diem: escolti, vostè
té una activitat agrària que volem que continuï, li volem donar
facilitats i a vostè el convertim en una zona prioritària per
actuar i per això ho defensam.

No volem que l’ús residencial ens desplaci, tots estam
preocupats a les ciutats per la gentrificació, aquest concepte,
però jo, el meu padrí ho diria així, escolta, el senyor m’ha
fotut fora perquè té un altre negoci més gros, seria l’expressió
que empraria el meu padrí, senzilla i directa, però de cada
vegada li costaria trobar més terres; 50.000 habitatges dins el
sòl rústic, enguany 500 interessos generals per construir nous
habitatges, crec que aquí hem de plantejar fins on, i no tenc
cap problema; és a dir, plantegem-nos si aquest és el model de
futur que tenim i quina esperança tenim per al sector agrari.
No sols amb la terra, sinó també amb l’aigua, perquè,
evidentment, si cada dia autoritzam més pous, com no demanar
la cèdula d’habitabilitat, com va fer el Sr. Company, que
duplicava les peticions, cada vegada hi ha més competència
per aconseguir aquella aigua tan valuosa que necessita
l’agricultura per poder tirar endavant.

Ara mateix, l’aigua que consumeixen en disseminat, quasi
quasi és la mateixa que es consumeix per part de l’agricultura,
per tant qualque cosa hem de fer.

Preservam els recursos, però també hem de donar eines als
nostres agricultors per poder tirar endavant. L’accés a la terra
és car i és car per la insularitat, per repressió urbanística, si

m’ho permeten llegiré un fragment, citaré un autor, estrany en
mi, però bé: “¿Por qué la agricultura de Baleares no
funciona? Elevado precio de la tierra, fruto de la presión
del mercado inmobiliario de segunda residencia, y la (...) de
la economía balear”. Això no ho dic jo, ho va dir e l Sr.
Company en el document SOS Agricultura. Vostè aquí va dir,
exacte, i estam d’acord, miri, hi estic d’acord, el cit, miri que
no ho feia mai, el cit dient-li que compartim el seu diagnòstic;
davant aquest diagnòstic que les terres de cada vegada són més
cares d’assumir podem fer tres coses: el que vostès varen fer,
varen identificar un problema i no varen fer cap mesura per
accedir-hi; fer alguna cosa o aprovar les ZAVA. Qualque cosa
hem de fer, perquè el que no podem fer és negar una evidència
i un problema que tots estam d’acord.

Afavoriríem les activitats complementàries, aquí
m’agradaria dir un missatge ben clar: volem activitats
complementàries de les rendes dels agricultors, queda clar?
Volem activitats complementàries de les rendes dels nostres
agricultors, no volem activitats que els substitueixin, volem
que generin rendes addicionals, per això hi ha d’haver unes
rendes bàsiques agràries.

La transformació, a veure, hem obert la mà a la
transformació, fins ara la transformació només podia ser dels
productes generats de primera transformació de la seva
explotació, i ara diem, escolti, no, si vostè té un olivar i té la
tafona per fer aquell oli, i el seu veïnat també té olives, doncs
les hi pot dur, afavorirem la transformació, afavorim-ho, per
tant no em diguin que posam dificultats. I això ho pot fer per
tot el sòl rústic, la primera transformació és l’ús agrari, l’ús
ramader, faltaria més, és admès per a tot el sòl rústic, fins i tot
dins el de màxim nivell de protecció en edificis existents, dins
ANP, dins ANEI, per tant deixin de dir barbaritats, perquè,
evidentment, generen angúnia i malestar al sector. Perquè jo
ho entenc, si em diuen: escolta, és que no podràs fer res, et
poses nerviós, faltaria més. Però no faltin, per favor, a la
veritat.

La venda directa i el circuït curt hem de dir que és un èxit
la implantació, o sigui hem desenvolupat les parts positives de
la llei que hi havia i les hem desenvolupades, com fer el logo
de la venda directa, ja tenim 40 explotacions que ho fan; hem
potenciat amb ajudes el circuït curt, hem definit també què vol
dir un circuït curt, per afavorir aquesta venda, per afavorir
aquestes rendes.

Sr. Font, escolti, jo, a la botiga de davant ca nostra, no som
urbanita, a Can Gener li puc assegurar que en 50 metres té de
tot, però té de tot, i després té els magatzems, evidentment.
Escolti, no discutirem si són 50, 20, o 30 o  100, en tots
aquests temes que afavoreixin l’agricultura li acceptarem les
esmenes, no es preocupi, tot el que sigui la venda directa ho
acceptarem. Però no diguin, escolta, no han de confondre amb
el que nosaltres diem, 75 metres d’exposició, però escolti, si
un pagès em diu que li fan falta més metres d’exposició, més
metres d’exposició, no es preocupi.

(Remor de veus i algunes rialles)
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Farmers & Co, per exemple, té una prestatgeria que amb
dues prestatgeries aconsegueix reunir tots els productes
d’exposició, 75 metres d’exposició, el magatzem és una altra
cosa; però no es preocupin, també per a degustació,
evidentment, permès per a tot.

Sra. Ballester, li dic, la venda directa, degustació, permès
per a tot tipus de sòl rústic, sòl protegit, habitatges existents
com havia estat ja a l’anterior llei, ho dic perquè no modificam
aquest punt.

I els agroturismes, fem una cosa revolucionària, els
ajuntam i si són agroturismes els demanam que facin
agricultura, això ja ho vàrem amb el decret llei i ho mantenim
aquí. Crec que anam a un model, si empram agroturismes són
agroturismes i aquests han d’acomplir la llei turística com
feien fins ara, són un model pensat per a les nostres
possessions, que puguin tenir una activitat i volem que venguin
vinculada a una activitat agrària. I cream les agroestances,
escolti, el debat s’ha centrat sobre les agroestances, però estic
content, és una novetat que ha agradat a tots els grups, és a dir,
ningú no havia creat les agroestances, les agroestances són una
incorporació d’aquesta llei; ja discutirem, Sr. Font, si vol,
nosaltres hem dit (...), vostès han dit crec que unió de pagesos
de 10, l’altre ha dit 12, ASAJA ha dit... no sé quants ha dit,
cadascú va dient un número, ens posarem d’acord, no es
preocupi. Però evidentment, nosaltres... i no es preocupi per
si ronca un o si ronca l’altre, l’important és que volem generar
rendes i vostè ridiculitza un model de Bet and vestas, un model
estès a tota Europa i un model que funcionarà. Discutim-ho,
però aquí crec que hem fet una passa endavant que els nostres
pagesos puguin tenir un ingrés complementari, els pagesos,
aquells que toquen el sementer, se’n recorda?, aquells que són
allà, damunt la terra.

I li deman que per favor, amb la matriu d’usos del sòl, se la
tornin repassar tots, se la tornin mirar, se la mirin amb
serietat, i recordem que qualsevol activitat, li llegiré,
agricultura, ramaderia, venda directa, primera transformació,
en edificis existents està admès per tot; en edificis existents
ho fem per ANEI i per ANP, perquè per a la resta està permès
per tot. Per tant, no embullin, no generin pors, tota l’activitat
agrària és admesa per tot, i no hi posam entrebancs, hi posam
avantatges i la volem defensar.

Evidentment, li he de reconèixer que els meus
predecessors varen incorporar, i si ha de ser una llevada de
drets, ho reconeixeré, més imaginació  amb les
complementàries, ha repassat tots els esborranys, dins aquesta
falta de consens que vostès diuen crec que dec ser l’únic
conseller que ha modificat una lle i, que s’ha assegut amb
l’autor de l’anterior llei a discutir quines modificacions fèiem,
crec que això no ha passat mai a la història; és a dir, jo m’he
assegut amb un munt de redactors de l’anterior llei, l’hem
discutida, fins i tot hem mirat els seus esborranys i hem mirat
què podíem recuperar de tot el que s’havia analitzat. Les
esmenes de l’anterior procés de participació també les hem
agafades i també n’hem incorporades un grapat.

Però ja li dic, el tema de les cases de massatges com a
complementari no ho hem recuperat, crec que era massa
imaginatiu per a la meva capacitat.

Però bé, després també hem parlat d’un tema que ha
aixecat passions, el tema de les exoneracions, hem de donar
eines. Hi estic  d’acord, Sr. Font, és a dir, i si un ha de fer
segons quin tipus d’instal·lacions, la normativa urbanística no
està pensada perquè ell pugui fer aquelles exoneracions, vull
dir perquè ell pugui fer aquella activitat, escolti, si ell
necessita per fer vi unes certes instal·lacions i no tenim
d’això, doncs l’hem d’exonerar, cap problema. Per a l’activitat
agrària cap problema, és que els volem exonerar, i amb
transparència, a aquells preferents, a aquells agricultors reals,
aquests els hem d’exonerar, però això ho hem de garantir a
tothom, tothom ha d’estar ben convençut.

Escolti’m, jo no m’empegueeix d’exonerar, si els
paràmetres urbanístics no s’han adaptat a l’agricultura
exonerarem, dient a qui fa l’urbanisme que s’adapti, no tenc
cap problema. Però evidentment, no ha de ser un colador,
volem per a l’agricultura real per a aquests preferents que fan
la feina. És a dir, mon pare, que és un hobby farmer , com
dirien vostès, una persona que està retirada i recull dues
taronges no necessita un magatzem de 10 per 10. Per tant, les
eines que han de menester els pagesos, donem-les-ho i les han
d’utilitzar per a ells. Per tant, aquesta llei recull les
exoneracions amb transparència per garantir aquest fet, tots
volem ajudar els pagesos, però amb transparència, perquè no
hi hagi dubtes que no és colador.

Reconeixem per primera vegada, i aquí jo em pensava que
estaríem tots d’acord i m’ha sorprès que el Sr. Font no hi ha
estat, tots dins el discurs tenim interioritzat que el sector
agrari dóna un servei a la ciutadania que els preus de mercat no
recullen, que gràcies a ells tenim tots uns beneficis que mai
no se’ls reconeixen; que, gràcies a ells, a la seva feina diària,
tenim un territori cuidat, i no els ho pagam quan els compram
els productes, i, per tant, això aquí, nosaltres incorporam el
contracte territorial, els parcs agraris -Sr. Vidal, no s’espanti,
no és un parc natural, abans que a vostè li pegui l’al·lèrgia del
Partit Popular en contra dels parcs-, aquests dos instruments
ens han de servir per reconèixer, de reconeixement, si ens
donen uns serveis, ens donen un bé que no els pagam a través
dels preus, cerquem instruments per condonar-los, i això ho
hem fet en aquesta legislatura ja, no li hem dit contractes
territorials, però, a través de l’impost de turisme sostenible,
amb 2,4 milions, que hem donat una ajuda a diversificació i
impuls d’activitat agrària a aquelles explotacions que són al
peu de canó, cada dia, que tenen cura del nostre territori.

Per primera vegada, aquesta possibilitat també de cercar
doblers d’aquests usos atípics que desplacen l’ús agrari,
perquè puguin col·laborar a través dels contractes agraris o
dels parcs agraris a mantenir la nostra activitat i el nostre
paisatge.

La llei també recull i desenvolupa la compra pública com
a un dels exemples.
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I si em permeten, per acabar, un dels punts que tal vegada
se n’ha parlat manco, però són importants, els aspectes socials
d’aquesta llei, els aspectes que recull, on introduïm la
perspectiva de gènere de forma transversal, la dona pagesa, una
gran oblidada, la madona, la que està al peu del canó, la que
comanda, la que du la finca, que de vegades no es visualitza
prou. Vostè parla de sa mare, de la seva padrina, i per tant hi
hem de ser, i a la lle i, no només amb paraules, ho hem de
recollir i hem de reconèixer el valor d’aquesta gent. I hem de
donar un reconeixement també a l’associacionisme agrari, a
les cooperatives, a les cooperatives de segon grau, a aquelles
que uneixen esforços per fer feina per defensar el nostre
camp, les hem de tenir en compte, no podem fer una llei que
no mira cap a elles, que no les escolta, que es gira, no pot ser
una llei agrària de les Illes Balears que no tengui en compte la
nostra història, el paper que han jugat les cooperatives en
aquesta terra.

Hem de donar suport a un consell agrari viu, un consell
agrari que ens ha d’ajudar, i en això estic d’acord amb vostè, en
establir una estratègia de futur, passa per la investigació, passa
pel coneixement, i aquesta estratègia no l’hem de fer el
conseller de torn, d’innovació, amb el conseller d’agricultura,
asseguts a una taula, no, l’hem de fer amb el sector agrari, el
sector agrari ens ha de dir què necessita, quines peticions tens
i convertir en una investigació, no sols una investigació
pionera, sinó una investigació aplicada, hem de generar
coneixement agrari per un costat, i per l’altre hi ha d’haver una
transferència d’aquest coneixement al sector. En això ens hi
trobaran.

I també un fet important que algú m’haurà d’explicar per
què estan en contra del retorn del patrimoni a les cambres
agràries del sector? És important, hem tornat les cases del
poble, hem tornat tota una sèrie d’elements que varen ser
espoliats del sector, i per què no hem de tornar les cambres
agràries. Jo crec que és una passa important a fer.

Aquest projecte de llei intenta recollir una realitat de la
nostra agricultura, no vol fer de manco una tipologia o una alta
d’explotacions, les vol recollir totes, el que no pot ser és que
una llei agrària estigués feta pensant només en un model
d’explotacions i enviar la resta d’explotacions petites,
mitjanes i familiars a l’extinció, això no ens ho podem
permetre. 

Defensin els interessos que considerin oportuns. Sr. Font,
he trobat molt legítim que vostè digués que defensava l’interès
de poder construir una casa, em sembla molt bé; vostè defensi
un interès que vostè consideri oportú, però diguin per què ho
defensen, no diguin que ho fan tot en defensa del sector agrari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller Vidal. Dins el torn de la
qüestió incidental, correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, mire, a usted le molesta
que le comenten que esta ley reduce y limita la capacidad de
hacer actividad complementaria, pero es que es así, es así y
además así lo dicen todas las alegaciones del sector, y a eso
también van dirigidas todas las enmiendas. Y le molesta
bastante porque usted siempre aboga por una ley más agraria,
es decir, con menos actividad complementaria, pero está claro
que hoy en día la actividad complementaria es necesaria para
que toda la explotación agraria se pueda ver globalmente como
un todo y que sea rentable, porque si no es rentable se acaba
abandonando. Y está claro que el articulado de esta ley,
muchos artículos van siendo pequeños eslabones que van
haciendo una cadena que al final va a acabar atando al sector
agrario de nuevo a las subvenciones, por lo que no se va a
hacer rentable.

Y sí que es verdad, aunque usted lo niegue, que el problema
de esta ley es que el Govern no acaba de entender que todas
las actividades del sector primario son las propias y naturales
del suelo rústico, independientemente de su nivel de
protección; usted lo niega, usted dice que su ley sí que lo
permite hacer en todo el suelo rústico de Baleares, pero no es
así; la gradilla de usos del suelo rústico se ha modificado y
eso afecta y limita la actividad agraria, por mucho que usted lo
niegue.

Y también usted niega que esta ley impida exoneraciones
y no es cierto, esta ley impide exoneraciones y limita unos
derechos que con la ley vigente tienen. A usted parece que le
molesta ver grandes instalaciones en las explotaciones
agrarias, pero está claro que un granero, está claro que una
nave de almacenamiento no se pueden regir por normas
urbanísticas, y si superan las normas urbanísticas lo que no
tiene que hacer usted es imponer un interés general para que
esto se pueda hacer porque aumenta muchísimos la
burocracia.

Y por último, mire, estamos en el siglo XXI, y la
innovación y la globalización influyen muchísimo en el sector
primario, y a una explotación agraria minifundista como es la
balear, si queremos que sea productiva y competitiva y sea
rentable, le tenemos que dar las herramientas de la actividad
complementaria. Hoy en el siglo XXI tenemos que asumir que
la actividad complementaria que se realiza en las
explotaciones, la transformación de producto, la venta directa,
la degustación, las rutas de patrimonio etnológico por dentro
de la explotación, las agro-estancias, los pequeños
agroturismos..., han de formar parte de la actividad de toda, de
toda la explotación agraria, ha de ser visto como un todo; si no
se pierde la rentabilidad, se deja de invertir, se descapitaliza y
se abandona. Y tenemos que asumir que hoy las explotaciones
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son un todo conformado por actividad agraria y
complementaria.

Por lo tanto, mire, yo creo que la sensación que me da a mí
cuando he leído esta ley es que ustedes van limitando la
actividad complementaria únicamente pensando y no
confiando en el sector agrario, pues creen que el sector
agrario  es un sector sin solución, un sector muerto, y (...)
presumiendo que estas nuevas construcciones, necesarias para
la actividad agraria y necesarias para la actividad
complementaria, se van a aprovechar posteriormente para
construcciones para otra cosa. Yo creo que es una visión muy
pesimista y que ha dado como resultado una ley inservible para
el sector por las trabas y limitaciones para ejercer su
actividad. Mire, desde Ciudadanos creemos que el sector
primario tiene un futuro prometedor, y que la actividad agraria
y complementaria es un campo de oportunidades para los
nuevos jóvenes profesionales, y mire, entendemos que con
todas las enmiendas que se han puesto ustedes mismos y con
las enmiendas de la oposición, y con las alegaciones no
aceptadas de todo el sector agrario, podemos obtener una
nueva ley Frankenstein, que encima está repudiada por el
sector.

Por lo tanto le vuelvo a repetir que en principio
seguramente esta ley, debido al apoyo del Govern, saldrá
adelante, pero yo le digo que haga caso a todas las enmiendas
que hemos puesto todos los grupos y al menos que salga una
ley más consensuada, porque si no realmente es una ley que va
a nacer muerta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Vostè és el conseller, quina intervenció
per fer una llei. Té les sabates girades de peu, Sr. Conseller.
Primer m’identificaré, si no em coneix: jo som nét de
pagesos, fill de pagès, visc a un hort que és de mon pare a fora
vila, conec el món agrari que practic com a hobby, perquè no
treu, perquè no treu. 

Si es marca com a objectiu ajudar els pagesos amb aquesta
llei ho fa malament, no ajuda, du les sabates girades de peu. Li
torn demanar per què fa aquesta llei; qui li ha demanat canviar
una llei que funciona, és bona i útil? Però de què va?! És una
llei totalment innecessària, no ho havia vist mai. Desenvolupi
la llei, com li he dit, que és el que li demanen, i no espenyi les
coses que funcionen.

Així com parla demostra que no en té ni idea, del que són
els pagesos. Sap què els costa avançar un euro?, sap el que
costa comprar una quarterada?, sap què val?! I vostè diu que
amb aquestes normes els ajuda? No ha anat mai a fora vila.
Amb aquestes normes els condemna. Sr. Conseller, no en té

ni idea!, i em sap greu dir-li-ho així; els condemna, una llei
com aquesta condemna els pagesos, i el que és més fotut, i li
ho he dit a la primera intervenció, condemna els petits
propietaris de terrenys sense voler reconèixer la feina que ha
duit poder comprar aquell terreny per fer de pagès. Vostè
donaria ales als que tenien trossos devora la mar que hi tenen
hotels, i mata els que s’han sacrificat to ta la vida fent de
pagesos, això és la política que fa, Sr. Conseller! No va bé, no
va bé. Ha de pensar amb la rendibilitat, han de viure, no hi ha
cap pagès que guanyi el que vostè guanya, cap ni un, assegut
aquí fent el que fa. 

Deixi’ls fer tranquils. La visió que dóna no té res a veure
amb el concepte de pagesia. No sap què val un pebre, Sr.
Conseller. I, sobretot, si jo tenc una activitat agrària vull poder
triar el meu futur, jo no vull que vostè m’escrigui el futur de
la meva activitat agrària. Deixi fer els pagesos tranquils, no es
fiqui amb ells. Ha de sintonitzar, Sr. Conseller, va
desintonitzat, amb aquesta intervenció; la seva boca diu una
cosa i la seva mà n’escriu una altra, no té res a veure; aquí ha
volgut quedar bé amb tothom i fot un nyarro que no hi ha déu
que l’entengui!!

(Alguns aplaudiments)

Centri’s i escolti, i miri la gent que ve a escoltar-lo. No
faci mal als pagesos. Faci retxes, retxes d’aquestes que li
agrada fer, però dins la mar, a un lloc on no empipi la gent. No
s’adona que no va bé?

(Algunes rialles)

Ara, Sr. Conseller, de veres, de veres, amb tot el que li han
dit avui i el que li han dit al llarg d’aquests tres anys, no se
n’adona que no va bé?, no se n’adona que aquesta llei no és
necessària?, no se n’adona que li han dit que tanmateix és una
llei que tendrà dos mesos de vida? Per què s’ha de complicar
la vida d’aquesta manera? Deixi fer aquesta llei dins el calaix
i si guanyen les eleccions, dia 27 de maig, quan vengui aquí,
tregui la llei de dins el calaix i torni-la posar damunt la taula.
Però no faci això per fer-ho, no faci això, Sr. Conseller. És
que em treu de lloc.

Un nyarro de llei, li diuen. Bé, quin problema té, Sr.
Conseller, a reconèixer...?, ara aquí quan torni a pujar digui
“m’he equivocat, he volgut fer una llei ben feta, que crec que
feia il·lusió a la gent, però quan vos he vist i vos he sentit i
veig com va, i he vist les al·legacions i les esmenes, i el poble,
el poble i la gent que diuen qui governa, i el diàleg i el consens
que he tengut, que són a quilos i a senalles de diàleg i consens,
me n’adon que m’he errat, la retir”. 

Parla de parcs naturals i de retxes; compri els terrenys!,
compri’ls amb els doblers del Govern i no faci parcs naturals
sobre els terrenys que han hagut de comprar altres persones
suant amb els seus doblers!, faci les coses ben fetes; per què
ha de fotre la gent d’aquesta manera?

I sobretot llavors no digui mentides, Sr. Conseller. Ha
anomenat el Sr. Company, i l’únic bé que ha fet ha estat donar-
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li les gràcies; jo ho he sentit i jo ho he vist, però no s’ha llegit
la seva lle i en relació amb les explotacions preferents; les
definia perfectament, no ho ha llegit. Ja demanava agrària
prioritària, titular que fos un pagès professional, la societat
real, els requisits que havia de tenir i els anomenava tots, els
jornals que havia de fer equivalents a una UTA, els ingressos
que havia de tenir, la superfície de 10 hectàrees, complir
bones pràctiques d’agricultura, etc., etc., etc. No ha fet cap ou
de dos vermells, ha copiat; ha copiat i malament, i malament.

Pens, Sr. Conseller, que és el moment de reflexionar, no
pot estar així, això no és una manera de governar, quan li dic
de coses concretes. Jo que no faci una depuradora, si vol tenir
l’aigua dins la mar, bé, els ciutadans jutjaran, i si troben que
nosaltres coratge d’arreglar-la ja ens votaran, i si troben que
no els tornaran votar a vostès, però quan fa una llei d’aquestes
característiques, amb el mal que fa, i si s’ajuda del suport -
com li deia el Sr. Font- del Sr. Jarabo de Podemos, que no sap
d’on surten les patates ni els cacauets, ja em dirà com feim el
negoci.

Sr. Conseller, vaig de veres...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...Sr. Conseller, repensi-s’ho..., però de la Meseta, que no té
res a veure amb aquí que feim nosaltres...

(Algunes rialles)

Sr. Conseller, vaig de veres; repensi-s’ho, repensi-s’ho, i
quan vengui aquí digui que lleva aquesta llei i, com li he dit
abans, si en vol fer una ens podem asseure junts i podem parlar
d’una. Consensuï, dialogui, faci un poc de cas a la presidenta;
dialogui i consensuï, i sintonitzi la seva boca amb les seves
mans.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri,
nosaltres som un partit de centre, autonomista, liberal, però li
diré que en aquest cas de l’agricultura no queda més remei que
intervenir, s’ha d’intervenir perquè no queda res, no queda res.
Les finques ara no estan cuidades, ara hi ha moltes menys
finques cuidades que hi havia fa deu anys i si seguim igual no
en quedaran, és a dir, no en quedaran.

Sr. Conseller, digui’m, per favor, quantes fiques ha de
menester que només li cobrarem el regadiu, legals, amb aigua,
la caseta, magatzem, només li cobrarem, i no li cobrarem,
volem que la finca estigui neta, que la finca estigui neta, que
pagui la contribució i que pagui el fix de corrent que són més
de 250 euros cada mes. Si paga això vostè trobarà finques per
llogar quinze anys i vint anys a l’encontrada de Sa Pobla,
Muro, Campanet i Búger les que voldrà.

S’ha dit durant aquests darrers tres anys que la culpa que
pugin els preus de lloguer és l’habitatge de vacances. Avui he
sentit aquí un desbarat de mil dimonis, l’agricultura no
funciona perquè el preu de les finques són cares. Això no hi ha
vergonya de dir-ho. Què és que l’agricultura funcionava fa deu
anys o quinze anys? No comencen a cercar un enemic a una
cosa que ve d’un altre lloc, Escorca és un altre, diguin-li a son
pare i sa mare de la consellera a veure si el problema és que la
finca és cara, el problema és que fan feina de sol a sol i no
dóna, per què?, perquè hi ha uns costs impossibles de
mantenir. I ara parl d’una cosa distinta de la qual hem parlat,
però clar, vostè no troba finca, jo les hi trobaré, basta que les
mani netes.

No importa ser l’amo de la finca, el senyor. El meu padrí
Biel i la meva padrina Esperança mai no varen tenir terra, varen
néixer pagesos anant per altri i varen morir de pagesos anant
per altri, i el germà de ma mare, que té 88 anys, va néixer i va
morir dins una finca mateix de Can Güelo anant per altri i hi
havia per menjar per al senyor i per al pagès i la pagesa, però
ara... i amb 8 quartons, eh!, amb 8 quartons, amb 8 quartons, no
havíem de menester 50 hectàrees, eh?, que això finques
d’aquestes a Sa Pobla n’hi ha dues, una a Can Tugores i l’altra
supòs que a Can Planes.

Dit això, conseller, ho dic perquè... no diguem segons que,
no diguem que sigui que les finques són cares, no diguem
això, no diguem això, és que és un desbarat, és el més greu que
podia sentir jo avui aquí, és el més greu que podia jo sentir
avui aquí. 

Miri, jo crec que el més important és que fa 25, 30 anys,
i torn a la intervenció, fa 25, 30 anys no vàrem saber fer un
canal de fred, un canal de congelació. La situació de les
cooperatives fa 25 anys no era tan bona com ara, hi havia més
cooperativistes que ara, però no era tan bona com ara perquè
l’esperit cooperativista a Balears, i en aquest cas... vull dir a
Mallorca, no vull parlar de tot Balears, ha estat que no han
cregut molt amb la cooperativa, no em conti rollos, jo ho sé.
Crec que funciona més bé ara, per la qual cosa és el moment,
tal vegada, que una de les cames més importants que necessita
la nova llei és que la transformació del producte, facilitar la
transformació del producte és bàsic, posant-hi, i que ningú
s’espanti si és un paratge natural o un parc natural, vostè té la
LECO i amb la línia d’ajudes que es va fer en aquell moment,
a l’any 2006, la fórmula millor perquè espais naturals
protegits, parcs naturals protegits puguin tenir les ajudes
directes per salvar l’agricultura, per lluitar contra l’erosió, per
aforestació, per ajudar a arreglar sistemes de regs antics, per
ajudar a arreglar les teulades, per ajudar a la sembra, per ajudar
a nous tipus de cultius, i així es guanyaria que molta gent
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preferiria ser dins un espai natural protegit que no ser-hi, que
això era la meva il·lusió, però vaig quedar molt, molt al
principi del camí, molt; però hi ha algú que s’asseu aquí que
fins i tot va fer un article dient que això era el camí del futur
d’aquesta agricultura que podem tenir a Balears. 

S’ha de creure amb l’agricultura, no s’ha d’utilitzar-la, no
podem ser un Kleenex i hem estat massa vegades un Kleenex
de com parlen en el camp i tal i qual i qual... i que punyetes
saben si les mongetes espinen a les onze del matí o a les dotze
i que les has d’arrabassar a les set i mitja fins a les nou i mitja,
que el sol no s’ha aixecat i encara no espinen. Que saben! No
vull perdre temps en que n’aprenguin, perquè ells ja són d’una
tecnologia digital i veuen una altra cosa, com els meus néts.
És que no ens enganyem (...)el que era i no ho facem una
relíquia del que no toca ser. 

Miri, no parlem idò d’urbanisme si no li va bé, parlarem
d’habitatge, s’ha ficat amb habitatge, jo què vol que li digui?
No és agrícola, l’habitatge no és agrícola, què vol que li digui?
S’ha ficat amb habitatge, no s’hagués ficat amb habitatge, ja
està!, 104, no s’hi fiqui amb habitatge, ho farà el Consell, ho
faran amb la llei...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, un poc de paciència, president.

(Algunes rialles)

Qui són els preferents? No qui són els preferents avui, és
que si vostè ho fa possible i assequible a l’hora de tramitar
tendrà preferents que avui no sap el seu nom ni el cognom,
però que els tendrà. En canvi, si hi ha segons quines qüestions
com esmenes dels seus companys d’Unió de Pagesos i meus,
i meus, ho també d’ASAJA, eh!, que tenc molt bona relació,
s’adonarà que uns i els altres li parlen de qüestions
urbanístiques i del problema dels paràmetres, no és que aquí
ens ha...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... comentat un tema dels paràmetres, ho diuen les al·legacions
de les associacions agràries. 

No tenc res més a dir . Moltes gràcies, president, però,
conseller, jo li som sincer, sap què seria valent? Retirar-la...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... ni més ni manco.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Doncs, per tancar la qüestió passam a la nova
intervenció del Sr. Conseller Vicenç Vidal.

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

Si m’ho permeten intentaré fer un torn breu per acabar el
debat. Surt dels acords pel canvi la necessitat de canviar
aquesta llei agrària, del Sr. Company, mesclada amb la Llei
turística, mesclada amb la Llei territorial. No som nosaltres
que ficam els conceptes urbanístics, que fa la mescladissa,
però ara el que volem fer és destriar el gra de la palla, separar
els que són els agricultors preferents, els pagesos, per donar-
los tots els avantatges i per això canviam aquest concepte de
preferent, un concepte pensat per a les grans explotacions de
la Serra de Tramuntana, i ho volem dur a tota l’agricultura real,
ho volem dur a les petites, a les mitjanes; volem que molta
més gent serà preferent, sí, molta gent que ara mateix no té la
concepció de preferent, ara són uns 700 i com a mínim són
1.400 i segur que després de les definicions que puguem fer
aquí d’aquesta agricultura real seran molts més.

Hem de separar el gra de la palla, a aquests tots els
avantatges, a aquests són pels qui feim feina, aquests són els
que ens faran aliments, aquests són els que podran tenir
rendes, que les hauran de complementar, que volem garantir el
seu futur. 

Miraré de ser didàctic, perquè no em va bé i no vull
admetre afirmacions que s’ha fet aquí de posar dificultats; em
compromet, els faré una matriu del sòl traduïda amb semàfors:
verd, es pot fer; taronja, interès general, i vermell, no es pot
fer. Veuran que el verd és pertot amb els temes agraris. No es
preocupin, aquí m’hi trobaran, però han d’entendre que segons
quines complementàries a les zones més protegides hem de
posar qualque figura de control; però per a les grans activitats
agràries, totes les que facin falta; les exoneracions, les que
facin falta, però amb transparència, no tenim por d’exonerar
uns paràmetres perquè un pagès pugui fer una indústria i el (...)
tan pagès, el qui tal vegada guanyarà un sou menys que jo com
aquell que en guanyarà molt més que jo, també hi ha pagesos
que guanyen molt més que jo. 

Tota l’agricultura s’ha de veure recollida, aquí el problema
és que uns sols pensaven en una tipologia d’agricultura i hem
de pensar en tota l’agricultura, no deixar enfora a segons
quins, tal vegada probablement aquells que han de menester
més el suport de l’administració. 

Estic content que també hem diferit el punt de conflicte,
tenim clar què és el que ha enervat aquest debat, perquè hi ha
moltíssimes esmenes que es centren en articles determinats;
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ja els dic: venda directa, agroestades... tots aquests aspectes
estic convençut que generaven consensos. Sr. Font, estic
convençut que moltes al·legacions que vostè ha presentat
seran acceptades, seran tramitades i milloraran el text, no en
tenc cap dubte, no m’hi cap cap. 
Evidentment ha d’afrontar reptes que tenim, no puc compartir
el fet que evidentment hi ha un desplaçament i que els fets de
les perspectives urbanístiques d’un sòl, com pugui ser fer
algun habitatge, que em sembla molt legítim, però jo he de
defensar el sector, si no hi ha sòl no hi haurà sector. Qualque
cosa hem de fer per garantir aquest futur. 

Intervenir, sí, l’agricultura és un sector intervingut, i
seguirem intervenint, seguirem intervenint, però també els
demanaria que es llevin segons quins estereotips de
l’agricultura que hem sentit aquí. L’agricultura cada dia fa
feina, cada dia innova, cada dia genera nous productes, cada dia
intenta trobar nous camins per tenir un valor afegit per poder
tirar endavant. Els pagesos cada dia es reinventen, i a vegades
sentim paraules que sentint aquí de segons quins representants
pareix que viuen a l’agricultura del segle..., no sé quin, segle
I després de Crist.

No, no es tracta d’això. Aquesta llei és una llei pensada per
a l’agricultura moderna, per a l’agricultura real, per a
l’agricultura que avui s’està fent aquí, perquè els nostres
pagesos tirin endavant. Això és el nostre objectiu.

I sí, acabaré amb una frase del Sr. Font, la hi compraré, avui
li hauré de pagar copyright, perquè aquesta crec que ens unirà:
hem de creure en l’agricultura, ja està bé d’estereotips;
aquesta llei és un llei moderna que vol garantir el seu futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Intervencions en torn a favor de les
esmenes? Intervencions en torn en contra de les esmenes?
Doncs pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears... té la
paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots i a totes. Diputats,
diputades, treballadors i treballadores de la cambra, i públic
aquí present, bona tarda a tots i a totes. I volíem començar
demanant al Sr. Font, d’El Pi, que s’informi abans de parlar i
dir les barbaritats i les burrades que diu, perquè ha dit unes
paraules ofensives del meu company, del Sr. Jarabo, dient que
no en té ni idea de pagesia, quan prové de família de pagesos.
Li demanem que retiri les seves paraules i li demani perdó.
Informi’s abans de parlar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Dit açò...

(Continua la remor de veus)

Dit açò volia comentar un poc el que he comentat abans.

(Continua la remor de veus)

Feia temps que en aquesta cambra...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un poc de silenci, per favor.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies. Feia temps que en aquesta cambra no es deia tal
quantitat de barbaritats, de mentides, no ho sé, d’informacions
manipulades, de paraules tergiversades, i a les intervencions
del Sr. Conseller jo crec que ha intentat encaminar el debat,
cosa que crec que ha aconseguit, però ho intentarem des del
nostre punt de vista i parlarem des del principi.

Estam parlant no d’una nova llei agrària sinó que estam
parlant de la modificació de la Llei agrària que es va aprovar
en aquest parlament a finals de l’any 2015 i que va presentar
el Partit Popular quan tenia majoria absoluta. També volem
recordar un debat que hi va haver en aquesta cambra, que no sé
si vostès ho recorden, a finals de dos mil...; perdó, abans he dit
2015, era de 2014; hi va haver un debat en aquesta cambra
quan hi va haver canvi de govern i un nou govern amb uns
acords pel canvi, en el qual el PP demanava un debat, feia una
interpel·lació al Govern i una moció sobre les polítiques
agràries, i ja es començava a parlar d’aquest tema. I ho he
repassat, ho he revisat, i revisant les intervencions que es
varen fer en aquella ocasió, que -tot s’ha de dir- era molt més
constructiu del que s’esperava que avui pogués ser aquest
debat d’esmenes a la totalitat, va ser molt més constructiu, en
aquest cas el portaveu va ser el Sr. Company, que va debatre
amb el conseller i va estar molt bé i va ser molt constructiu,
i a més amb un to  i  unes maneres molt més... moltes més
adequades en aquesta cambra, molt més constructiu, com he
dit. I podíem estar d’acord amb totes les afirmacions o amb
algunes de les afirmacions que va dir en aquell moment, que
entre altres coses deia que volia que només hi hagués
explotacions agràries preferents, i que siguin professionals
agraris, i també afirmava amb moltíssima contundència, i avui
no he sentit d’aquest tema res de res, que s’havia de fer
complir la normativa de disciplina urbanística. I clar, quan açò
es comenta per part del Partit Popular, quan en aquesta qüestió
mai no s’ha preocupat de perseguir i d’inspeccionar aquestes
qüestions de disciplina urbanística quan ells van governar. En
fi, però bé, les paraules són allà, poden llegir el Diari de
Sessions quan pugueu.
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Tornant a aquell debat no va comentar alguns temes que
crec que són importants, i per açò es va signar en els acords
pel canvi la modificació de la Llei agrària, i era la presència
d’uns forats negres en els quals es permetia fer moltíssimes
actuacions urbanístiques i d’ordenació del territori que
passaven per damunt de les competències tant dels consells
insulars com dels ajuntaments, i  també de normativa
ambiental, i que permetien especular dins el sòl rústic i a favor
d’interessos econòmic que estaven molt allunyats dels
interessos agraris. Jo crec que açò és important que es digui
perquè és una de les raons per les quals es va signar als acords
pel canvi la modificació de la Llei agrària. 

I no obstant això -ja s’ha dit- hem d’estar molt contents
que hi hagi una llei agrària a les Illes Balears. Però sí que és
cert que el Partit Popular en el seu moment va perdre l’ocasió
d’unificar el sector, d’acollir les propostes que es feien des
dels partits  de l’oposició, i fer una llei molt més treballada
entre tots els partits en aquell moment, l’any 2014. Però va
decidir el Partit Popular obrir les portes al fet que hi hagués
especulació urbanística i turística dins els llocs i el món rural,
el que va provocar un desprestigi que creiem que s’ha de
tornar al sector agrari i rural. I ara tenim l’oportunitat entre
tots i totes, entre  to ts els partits polítics que som aquí al
Parlament, de construir una llei que sigui una veritable eina
per a la pagesia, açò sí, refent i tapant els forats que hi havia i
que permetien aquesta especulació al món rural, i podem
aprofitar, ara sí, cercar un consens i un diàleg, que no és
necessari, és imprescindible si volem que l’agricultura i la
ramaderia de les nostres illes no es mantengui només, sinó
que agafi l’impuls que es mereix com a sector estratègic i que
des de tots els grups parlamentaris crec que estam d’acord que
s’ha d’impulsar, i aquí ens podem trobar.

I des de Podem ho hem dit moltíssimes vegades i ho
tornem a repetir: el sector agrari necessita un gran pacte, un
pacte agrari que sigui signat per totes les forces polítiques,
encara que sigui de mínims, encara que no estem d’acord en
absolutament tot, però sí que és cert que la pagesia necessita
aquesta unificació i aquesta unió per evitar una confrontació,
i donar sobretot el que és més important, una seguretat
política i jurídica sobre el es pot i el que no es pot fer al món
agrari, ja que el pacte agrari seria essencial que sigui
participatiu, que tot el sector, absolutament tot, hi digui la seva
i doni l’impuls que es mereixen els nostres pagesos i pageses
i tornar-los la dignitat i l’autoestima.

També trobem important que es doni la importància que es
mereixen a les dones al camp, que fins ara se’ls ha negat o,
pitjor encara, que no se’ls ha reconegut. 

Ja va essent hora que en aquest sentit tenim una llei del
segle XXI, com deia el Sr. Company a la seva intervenció,
integrant així la conciliació de la vida familiar i  laboral al
camp. Perquè ara sí, Sr. Company, no tot val, i és el que en la
seva llei va fer. No es pot permetre que a canvi de suposades
inversions milionàries a finques agràries els agricultors es
converteixin en jardiners o desapareixin, perquè el sector
turístic campi on vulgui i es mengi el que queda d’agricultura. 

I com molt bé va dir vostè, Sr. Company, es necessiten
controls sobre els que ho facin malament al camp, i per això
s’han de destinar doblers i s’han de destinar recursos perquè
els inspectors puguin treballar, puguin denunciar, i que vostè
quan va governar s’hi va negar. Com a polítics ens devem al
servei general i evitar problemes jurídics que perjudicarien
moltíssima gent. Sr. Company, amb la llei agrària que vostè va
aprovar a finals de 2014 va deixar obertes moltíssimes portes
i moltes oportunitats per als poderosos als quals vostè serveix
per especular al món agrari, i açò és molt greu, i tothom n’era
conscient malgrat l’aplaudiment d’associacions i entitats afins
a vostè i al seu partit i que ara són els principals interessats en
el fet que no es modifiqui la Llei agrària; tenen por de perdre
segons quins privilegis que vostè els havia atorgat per
aprofitar-se del territori i destruir el medi ambient. 

També és necessari modificar a la Llei agrària les
referències quant a les competències tant municipals com dels
consells insulars i la seva participació al sector agrícola i
ramader. Recordem que els consells insulars de Menorca i
Eivissa tenen transferides les competències en agricultura i
ramaderia, i creiem que aquest és un dels temes fonamentals
que hauria d’estar reflectit a la nova llei agrària modificada, i
que tothom tengui clar quines són les seves competències.

I des de Podem continuem reivindicant una millora de la
Llei agrària del Sr. Company que reguli i que fomenti les
activitats del sector primari, però les activitats del sector
primari i no d’altres, i pensam que respectant això hem d’optar
per la derogació immediata de determinats articles que
usurpen competències urbanístiques (...) i que s’ha de fer una
reforma integral de la llei, que és el que estem fent amb
aquesta modificació. Des de Podem creiem que aquesta llei té
aspectes molts nocius; les conseqüències urbanístiques que es
deriven de la promulgació de la llei són segurament les més
destacables per ser irreversibles, pel seu caràcter irreversible:
amb l’excusa d’afavorir l’activitat agrària es possibilitat la
construcció en sòl rústic  usurpant competències
urbanístiques. En aquest i en altres aspectes de la lle i
l’agressió és contra el mateix món agrari, contra la
supervivència de les activitats agrícoles, per la desregulació
que suposa, per la conversió en activitats turístiques d’aquells
usos del món agrari que es pretén preservar i fomentar, Sr.
Company. Volem més cooperativisme, més innovació, més
formació, i aturar aquesta deriva urbanitzadora de la llei.

L’actual llei promou la (...) del sòl rústic, la substitució de
l’activitat agrària per altres usos que res no tenen a veure amb
el món agrari, i l’altre aspecte que en la Llei agrària incorre en
excessos al marge de les competències que li són pròpies.

I també em referiré al partit de l’oposició que demana la
retirada de la modificació de la Llei agrària, El Pi. Sr. Font, no
entenem com vostè en el debat de la moció que va presentar
el Partit Popular -en aquest cas va ser el Sr. Melià que va
intervenir- va dir textualment que és una qüestió que sí que
necessita una modificació i una millora de la lle i; podem
aprofitar ara per modificar i millorar la llei.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 134 / 11 de setembre de 2018 7457

I també, per exemple, es referia vostè, que supòs que és a
les seves esmenes, a les noves edificacions per fer venda
directa, que ho ha comentat, el tema de la superfície, que
nosaltres estam d’acord que s’hauria d’ampliar aquesta
superfície, trobam que 75 metres no és suficient, i també...,
bé, ara demana la retirada de la llei i no entenem aquest canvi.

També li volem dir una altra cosa, que poden estar a favor
del que vostès diuen en aquest moment, i és el tema de fer
desaparèixer la regulació de part dels instruments d’ordenació
territorial i urbanística i tornar les competències al consells
insulars i als ajuntaments; creiem que açò es podria refer en
aquesta llei i podem aprofitar per fer-ho. També creiem
necessari modificar la Llei agrària per responsabilitat i amb
l’objectiu d’intentar refer el que el Partit Popular del Sr.
Company va aprovar, que ha generat ara mateix un caos jurídic
i una inseguretat jurídica que no hi havia, i d’aquesta manera
se’n podien aprofitar els especuladors, per aquesta situació de
vulnerabilitat i inseguretat que hi havia.

Per responsabilitat els partits que ara governen i que vam
signar els acords pel canvi ho vam tenir molt clar, quan vàrem
signar els acords pel canvi i va canviar el Govern, i un dels
punts que es va incloure, i que amb l’aprovació d’aquesta
modificació de la llei s’assolirà, és protegir el món rural
d’aquesta barbàrie que feia tenir vigent la llei agrària actual, i
es va introduir la modificació de la Llei agrària i d’altres lleis
que desregulaven el sector urbanístic.

I, Sr. Company, supòs que estarà d’acord amb nosaltres que
la Llei agrària hauria de servir per fomentar la professió
agrària, no per poder especular; no hauria de tocar ni una coma
del món urbanístic, per açò ja tenim lleis específiques, com la
Llei del sòl rústic, i fa no arriba a un any la Llei d’urbanisme
que es va aprovar en aquesta cambra per intentar arreglar
l’embull que hi havia.

Però sí que està clara una cosa, i estem a les portes d’unes
noves eleccions municipals i autonòmiques, i es nota molt en
aquesta cambra que els partits de l’oposició volen fer
campanya i aprofitar-se i  fer campanya amb la pagesia i els
problemes que encara tenen, però bé, sí que hem d’entendre
que així és el joc.

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

I... què més? També volem dir que el projecte de llei que
es va aprovar en el Consell de Govern per modificar la Llei
agrària no és perfecte; hi ha moltes esmenes, nosaltres n’hem
presentades 39; el PSIB també n’ha presentat, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, i Gent per Formentera, i s’han
modificat fins a onze vegades els esborranys que es varen
publicar abans d’aprovar-se el projecte de llei. Però açò és bo,
crec que la diversitat i el debat són bons i per açò som aquí,
per debatre i arribar a consensos, i els deman que la
modifiquem, aquesta llei, entre totes i tots i facem els canvis
necessaris perquè sigui una veritable eina legislativa per donar
l’impuls a la pagesia i al món agrari, per donar-li la dignitat
que es mereix i el reconeixement que des de fa molt de temps
se li ha negat. 

Com ja deuen endevinar, el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears votarem en contra de la retirada de la modificació de
la Llei agrària del Sr. Company, amb l’objectiu de millorar-la
i llevar els articles desreguladors urbanístics i així fer
compliment als acords pel canvi signats pels partits polítics
que conformen el pacte de progrés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i se sent una veu de fons que diu:
“Molt bé, David”)

EL SR. PRESIDENT:

Passam la torn d’intervenció de MÉS per Mallorca. Té la
paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No he duit el certificat de tenir
familiars pagesos, no sé si és necessari per intervenir...

(Algunes rialles i remor de veus)

...vos promet que en tenc, que tenc familiars pagesos... 

En tot cas el nostre grup intervé... intervé en aquest debat
en contra de les esmenes a la totalitat i en suport del projecte
de llei agrària presentat pel Govern, un projecte de llei agrària
presentat pel Govern que, com explicava el conseller, pretén
ser més agrària, pretén que tenguem unes Illes Balears més
agràries, més productives, que pretén avançar en la sobirania
alimentària, pretén avançar i fomentar l’agricultura ecològica,
pretén avançar i fomentar una agricultura i una ramaderia més
sostenible, pretén avançar i fomentar el cooperativisme i
l’economia social, pretén avançar, entre altres temes, també
en la lluita contra el canvi climàtic, i no ho fa perquè siguem
uns urbanites, Déu me’n guard; tampoc perquè siguem uns
idealistes o uns utòpics, que tal volta sí que ho som; ho fa
perquè és una llei agrària alineada amb la política europea,
sense anar més lluny, i alineada amb les principals
organitzacions internacionals.

La sobirania alimentària és un dels principals objectius de
la FAO, l’Organització de les Nacions Unides per
l’alimentació. Fomentar l’agricultura ecològica, fomentar una
agricultura més sostenible protegint els sòls fèrtils i protegint
la biodiversitat és part de la política agrària comuna de la Unió
Europea d’ençà de 2014, dels que posen els doblers, per
entendre’ns. La lluita contra el canvi climàtic o el foment del
cooperativisme i l’economia social són també objectius de la
Unió Europea. 

Aquests temes, que tanta nosa fan al Partit Popular, que jo
em pensava avui que el seu representant, el Sr. Miquel Vidal,
en aquest..., no sé si dir-li intervenció o aquest nyarro que ha
fet, ens pensàvem que explicaria arguments de quines coses no
els agraden d’aquesta llei agrària, per què s’han dedicat
sistemàticament a esmenar en el projecte de llei tots aquests
apartats de foment de l’agricultura ecològica, to ts aquests
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apartats de foment del cooperativisme, apartats, com dic, que
no fan més que alinear-nos amb les institucions que posen els
doblers de la major part d’ajuda que arriba a l’agricultura.

No podem estar d’acord amb qui defensa que no s’ha de fer
una política respecte de l’agricultura, com han dit alguns que
s’ha de fer, política, per suposat, a favor de l’agricultura
ecològica, a favor de l’agricultura sostenible, aquest govern fa
una política alineada amb la Política Agrària Comuna, defensar
el contrari seria una gran errada a mig i a llarg termini.

D’altra banda, aquesta llei, com s’ha explicat, potencia els
professionals a l’agricultura, amb un canvi de paradigma
respecte de qui pot fer què i qui ha de tenir facilitats i qui no,
i ho fa -veig que el Sr. Vidal no s’ho ha llegit-, evidentment
que s’introdueix el mateix concepte d’explotació agrària i
preferent, evidentment, ningú no ho nega, però a aquest
concepte se li vol donar una significació diferent, el que es
pretén és que qualsevol explotació agrària, amb cara i ulls,
sigui una explotació agrària preferent. Aquesta és la intenció
i és un dels aspectes en el qual creiem que s’ha d’aprofundir
en el tràmit parlamentari, un pic estudiades les al·legacions;
MÉS per Mallorca hem presentat també esmenes per
aprofundir en aquest sentit, una vegada estudiades les
al·legacions, una cosa, per cert, que els grups del govern
presentem esmenes, que és el més normal del món, només
faltaria. El Partit Popular a les seves lleis presentava, sempre
ha presentat esmenes.

Aquí s’han mesclat números i s’han volgut fer veure segons
quines coses que no són, vull dir, els partits del Govern, que
són el Partit Socialista i MÉS per Mallorca, han presentat 48
esmenes; evidentment que Podem ha presentat esmenes com
en presenta a totes les lleis, evidentment que MÉS per
Menorca ha presentat esmenes com en presenta a totes les
lleis, esmenes que no qüestionen la totalitat del projecte de
llei, sinó que aprofundeixen en determinats aspectes. Vull dir
que els mateixos que han fet un gran nombre d’esmenes, ho
justifiquin com que no hi ha consens, quan són els mateixos
que han fet les esmenes, vull dir, la llei agrària, com ja s’ha dit,
de la passada legislatura en va tenir 300, amb tres grups
parlamentaris, 300 esmenes, aquí n’hi ha set de grups
parlamentaris, hi ha esmenes que s’han presentat quatre
vegades; vull dir que si la venda directa ha de tenir 75 metres,
n’ha de tenir 100, n’ha de tenir 125, 110, vull dir, quan un
analitza el nombre d’esmenes i el nombre d’articles que
afecten evidentment es veu que hi ha molts de temes que són
reiteratius i que afecten una minoria dels articles. Per tant,
nosaltres no ho veiem com a un fet problemàtic.

El que no vol la llei és que s’emprin les explotacions
agràries, que de vegades només existeixen damunt els papers,
com a coartada per tenir avantatges urbanístics que d’altres
maneres no es tendrien, això és el que no vol la llei. MÉS per
Mallorca vol que les explotacions agràries reals puguin
desenvolupar i puguin realitzar activitats complementàries, el
que no vol és que aquelles explotacions agràries que només
existeixen damunt els papers, que s’inventen just per tenir els
avantatges urbanístics que d’altres maneres no es tendrien.

I MÉS per Mallorca estam d’acord que si se supera el
tràmit d’avui, negociar per aprofundir en aquest equilibri, si
cal, en quins són els llindars que hem de posar respecte de les
explotacions preferents i quines condicions per fer activitats
complementàries i aconseguir exoneracions. El que no volem,
com ja he dit, és afavorir interessos urbanístics, sense
transparència, i emprar l’agricultura com a coartada, ni noves
amnisties urbanístiques, com pretén el Partit Popular i com ha
presentat a les seves esmenes.

La llei també pretén donar solucions a un dels problemes
que té l’activitat agrària, que és la pressió urbanística i
immobiliària que existeix, les terres valen pel seu valor
immobiliari i no pel seu valor productiu, la llei intenta aportar
unes solucions, les zones d’alt valor agrari són una aposta
valenta que preveu que les zones d’alta valor agrari puguin ser
productives, vinculant la construcció d’habitatges a
l’existència d’una explotació agrària. També pretén
incrementar les possibilitats de complementar les rendes
agràries amb la figura de les agroestances, una figura que és
nova, que ha rebut esmenes, però que tornam a ser al mateix,
vull dir, aquí es debat si hi han de ser sis places, si hi ha
d’haver el propietari, si no hi ha d’haver el propietari, si han de
ser deu, si han de ser dotze, vull dir  que són temes que
nosaltres creiem, estam segurs, com deia el conseller, que
podrem arribar a consensos, una figura que és nova, que ha
generat un interès i que creiem que s’hi ha d’aprofundir i que
podrem arribar també a consensos.

MÉS per Mallorca, en definitiva, no m’allargaré més, per
l’hora que és, es tracta d’una bona llei, d’una llei valenta que
aporta solucions, d’una llei que alinea la política agrària
d’aquest govern amb la Política Agrària Comuna de la Unió
Europea, una llei necessària, i per això votarem en contra de
les esmenes a la totalitat i intentarem en el tràmit parlamentari
aconseguir una llei encara millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom,
bones tardes també al públic existent, i gràcies per la seva
paciència d’aguantar tot aquest debat, perquè moltes vegades
hi ha convidats que a la meva intervenció ja no hi arriben,
perquè...

(Rialles de l’intervinent)

... ja estan collits dels nostres debats, moltes gràcies per tant
a tots per la seva atenció.
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I jo començaré citant un text que, mentre preparava aquest
debat, vaig trobar i vaig pensar que era molt escaient, que és un
text legal, després els diré quin, és un text que comença dient:
“Els terrenys agrupats sota la denominació genèrica de sòl
rústic  constitueixen la major part del territori de les Illes
Balears i com a conseqüències de les tensions que el model
econòmic actual, gran consumidor de recursos naturals i de
territori, produeix sobre aquests terrenys, són objecte d’un
procés creixent de substitució de les activitats tradicionals per
altres que, basades en els usos turístics, residencials i de
serveis, incideixen de manera important sobre la seva
naturalesa i característiques, desvirtuant-ne els elements
essencials i atemptant contra un dels principals actius de futur
de què disposa aquesta comunitat.”

Això no és més que l’inici, l’exposició de motius de la
Llei del sòl rústic, la Llei 6/1997, que es va aprovar a la quarta
legislatura, 95-99, en la que el Partit Popular tenia la majoria
absoluta, va impulsar aquesta llei i va fer aquesta anàlisi de la
situació i de la problemàtica del sòl rústic, que jo comparteixo
absolutament i que em pregunto què deu haver passat en
aquests vint anys perquè l’actitud o la postura del Partit
Popular sobre aquest tema hagi canviat tant, perquè parlam
d’un procés... fa vint anys ja es parlava d’un procés creixent de
substitució d’activitats tradicionals, de la incidència que això
tenia sobre la naturalesa del sòl rústic, desvirtuant els
elements essencials, i com a colofó, el més greu, atemptant
contra un dels principals actius de futur de la nostra comunitat
autònoma. És a dir, fa 21 anys podíem estar totalment d’acord
amb aquesta anàlisi.

I jo  em pregunto, Sr. Vidal, avui, que vostè actua com a
portaveu del Partit Popular en aquest debat, si vostè continua
compartint aquesta anàlisi o considera que tots aquests perills
ja no existeixen, ni hi ha un procés creixent de substitució
d’activitats tradicionals, no hi ha incidència sobre la naturalesa
del sòl rústic, ni es troba en risc un dels principals actius de
futur de la comunitat autònoma? Ja no existeix aquesta
problemàtica, en aquests 21 anys s’ha fet una política tan bona
que aquesta problemàtica ja no existeix? Això és el que pensa
el Partit Popular? Perquè jo, sincerament, penso que aquesta
situació encara s’ha agreujat en aquests 21 anys i per tant, bé,
m’agradaria saber quina ha estat l’evolució del Partit Popular
i de la resta de partits que han presentat esmenes a la totalitat.

Perquè, jo he vint a parlar amb la llei del sòl rústic, que
vostès em diran, escolti, que aquí venim a parlar de la llei
agrària, no de la llei del sòl rústic, però és que ho faig perquè
el caire de les esmenes a la totalitat dels tres partits,
especialment la part escrita, després en la part oral doncs hi ha
hagut algunes diferències, fan èmfasi en els aspectes menys
agraris de la llei agrària; és a dir, fan precisament èmfasi en
tota aquesta part urbanística que té a veure amb la gestió i amb
la disponibilitat del sòl rústic i amb la qualitat del sòl rústic.
És a dir, són vostès que s’omplen tant la boca que estan tan
preocupats pel futur de l’activitat agrària que ens venen
bàsicament a presentar unes esmenes a la totalitat que es basen
en impugnar bàsicament el títol IV i el títol V de la llei, el títol
IV, que fa referència a l’activitat complementària, i el títol V,

que fa referència als usos agraris, que és tot el que inclou tot
el tema d’edificacions i tot el tema d’exoneracions.

Per tant, escolti’m, ja tots fa anys que ens afaitem, uns més
a fons que altres, i, per tant, aquí em sembla que tots tenim
clar quina és la motivació i quina és la preocupació d’aquestes
esmenes a la totalitat, que jo, amb un resum, ara hi entraré una
mica més a fons, diria que bàsicament vostès aquí han vingut
a justificar les seves esmenes a la totalitat, preocupant-se
bàsicament amb les implicacions d’aquesta llei.

Entrant molt breument, perquè malauradament no puc fer-
ho amb tota l’extensió que m’agradaria, a les diferents
intervencions de les diferents esmenes a la totalitat,
començant per la Sra. Ballester, el Sr. Vidal ha tingut una
expressió prou dura contra la seva intervenció, i no la
impugnaré, li  posaré un exemple, és que, és clar, vull dir,
realment, a veure, vull dir, convé, amb un debat tan complex
com és aquest, ha entès bé de què parlam, simplement li
posaré un exemple, de les moltes coses que ha dit, quan ha
parlat ha criticat el concepte d’explotació agrària preferent i
parlava que es necessita doncs mitja unitat de treball, etc.,
escolti, si vostè es mira bé l’article 5.7, lletra t), que és la que
defineix el concepte d’explotació agrària preferent, diu que és
una explotació agrària que es troba en alguna de les situacions
següents, en alguna, en alguna, són alternatives. I la segona, és
ser una explotació agrària el titular o la titular de la qual sigui
un agricultor o una agricultora professional. Escolti, si ja a una
explotació  agrària preferent no podem demanar ni això,
escolti, de què parlam? Perquè, és clar, vostè en el seu discurs
té una contradicció, que realment, sentint-la, sembla que és
que ni se n’adona; escolti, si una explotació és tan petita que
no dóna ni lloc a generar mitja unitat de treball, és clar, quin
sentit té fer mans i mànegues perquè allà es puguin fer tota una
sèrie d’edificacions i tota una sèrie d’instal·lacions auxiliars
de l’agricultura, quan aquella activitat, evidentment, la persona
que s’hi dedica, si allò no dóna ni per a mitja unitat de treball,
lògicament és una persona que té una altra ocupació i, a més
a més, com el Sr. Vidal, que té un hobby a l’agricultura, doncs
a més a més es dedica a allò?

Escolti, parlam d’explotacions, o  sigui, a veure, aquesta
llei no resoldrà que hi hagi explotacions agràries
excessivament petites per a les exigències de l’agricultura
moderna, aquesta llei això no ho resoldrà, aleshores el que
tampoc no pot ser és que, com que això és així, doncs escolti,
ara els deixarem fer altres coses i trinxarem tot el sòl rústic,
i torn als principis d’abans, perquè, és clar, com que això no
serveix per a l’agricultura, doncs es poden fer altres coses, ara
ho trinxarem i farem altres activitats, que, en el fons, ja em
perdonarà pel judici d’intencions, jo crec que és el que hi ha
subjacent en el seu discurs.

Ara, tot i així, li he de dir que la seva intervenció al costat
de la del Sr. Vidal ha estat brillant, perquè és clar, Sr. Vidal,
Miquel, em permets que et tutegi, perquè és que t’ho vull dir
amb tota la confiança, o sigui, a mi em sembla molt decebedor
que el Partit Popular vengui a defensar una esmena a la
totalitat en un tema tan important, almenys com a grup
parlamentari, com és la llei agrària, i que amb vint minuts que
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has tingut, quinze minuts a la primera intervenció i cinc minuts
a la segona, no hagis dit res, o sigui no has plantejat cap tema
de debat sobre aquesta llei agrària.

(Alguns aplaudiments)

És a dir, vaguetats, llocs comuns, cometes, frases fetes i
tòpics, aquesta és l’aportació del Partit Popular a un debat a la
totalitat sobre la llei agrària. La veritat, crec que està molt bé
que siguin aquí els representants de les organitzacions agràries
perquè tal vegada a vostès, en privat, els expliquen coses més
substantives, però jo , pel que he sentit aquí, si he de saber
quines són les objeccions de fons argumentades sobre la llei
agrària, em sap greu, però no en tenc ni idea. Espero que a la
teva propera intervenció ens ho puguis aclarir.

De les poques coses que has dit que es poden aprofitar de
venir a intentar rebatre-les, perquè jo tinc el costum, quan faig
un debat amb altres oradors d’aquest parlament, és escoltar-
los i intentar rebatre’ls, no?, bé, és un error entrar en temes
urbanístics? És clar, venim d’on venim, d’una llei, la llei
agrària de l’any 2014, que entrava de ple en temes urbanístics,
que se saltava absolutament les competències dels municipis
i dels consells insulars. Si aquest és... em sembla que és
l’element de més fons que he vist de la teva intervenció i, per
tant, si hagués de ser per això, evidentment, jo la veritat és que
el meu grup ja va fer saber que avui rebutjaria aquestes
esmenes a la totalitat, però si hagués de ser per aquesta
intervenció, evidentment no tendríem cap argument per
suportar l’esmena a la totalitat.

I pel que fa a la intervenció del Sr. Jaume Font, em sap
molt de greu perquè a mi m’agrada entrar a les seves
intervencions, però no tenc tanta paciència com els convidats
i normalment quan em toca intervenir a mi ja no hi és, no sé si
tindré la sort. Bé, a part d’haver dedicat una part molt gran de
la seva intervenció al pes, al pes, a mi ja de molt petit ja em
vam ensenyar que és més important la qualitat que la quantitat,
estic molt d’acord amb el Sr. Reus, que hem de veure aquestes
esmenes perquè jo estic gairebé convençut que n’hi haurà
moltes que copiaran algunes al·legacions que han presentat
evidentment, molt legítimament, algunes organitzacions.

A banda de la llei que ell ha dit que faria, que em sembla
molt bé i trob que ha dit coses molt interessants, la resta
d’aspectes ha fet referència al que ja els deia, a les
exoneracions, als metres quadrats de la venda directa, a les
agroestances i a les zones del valor agrícola, que m’ha agradat
molt la rèplica que li ha fet el conseller, sense terra no hi ha
agricultura. I malauradament, em sap molt de greu que aquí no
hi sigui el Sr. Font, perquè crec que, sincerament, amb aquesta
crítica que ha fet tan istriònica del tema de les ZAVA, que
només li faltava dir jo per derogar això mato, que ell ha dit que
es comprometia a derogar-ho, al final el que li  preocupa és
que allà no es puguin fer una casa, és que, a veure, és que ha
quedat totalment retratat; o sigui, el que li preocupa de les
zones de valor agraria al Sr. Font és que allà no s’hi pugui fer
una casa, ho ha dit així de clar. Per tant, escolti’m, em
sembla... vostès poden estar més o menys d’acord amb la meva
intervenció i amb la meva interpretació , però crec que he

justificat molt clarament per què el meu grup parlamentari no
pot donar suport a les seves esmenes a la totalitat, perquè,
com els dic, aquí sí que hi ha una (...) que porta la sabata
girada, Miquel, perquè es fa una crítica sota unes rúbriques,
sobre uns grans principis, però al final les preocupacions
concretes ja es veu quines són, que són les que no són tan
estrictament agràries i que tenen a veure amb l’aprofitament
del sòl rústic per fer-hi activitats alternatives, precisament, a
l’agrària.

Per tant, aquí el que està clar és que segons qui ho pot
veure com a una polaritat, o fem agricultura o fem activitats
complementàries, o, crec que és el que intenta la llei aquesta,
és intentar trobar una complementarietat, un compromís entre
aquests dos pols, un és, evidentment volem agricultura, volem
que els pagesos puguin viure de l’agricultura, volem que no
s’abandoni el camp; però, d’altra banda, tenim una
responsabilitat per mantenir la rendibilitat dels  recursos
agraris, per mantenir la sostenibilitat dels recursos,
especialment l’aigua. I també, evidentment, dintre del
manteniment i de la sostenibilitat d’aquests recursos, hi ha,
com no, el de conservar el patrimoni natural, perquè, com deia
el conseller, ja l’he citat una vegada, sense terra no hi ha
agricultura i sense terra de qualitat doncs no pot haver-hi
agricultura de qualitat. Per tant, aquí tenim aquesta polaritat,
que dic que hem d’intentar que no sigui una polaritat, sinó una
complementarietat, entre aquestes dues tendències, i aquí és
on veig clarament que les esmenes a la totalitat estan
totalment injustificades.

Per què? Aquesta, la solució d’aquesta complementarietat
evidentment es ventila, es resol amb la gestió que fem i amb
els instruments que tenim per gestionar el sòl rústic, per això,
no és que jo parli tant de sòl rústic i parli  tant de les
implicacions urbanístiques, i com les esmenes a la totalitat
giren envoltant d’això, doncs evidentment jo vinc aquí a
respondre les esmenes a la totalitat, jo també parlaré d’aquests
aspectes.

La Llei agrària del 2014 és una llei..., va ser una llei
agrària, perdoni la redundància, però també va ser una llei
d’especulació del sòl rústic, perquè precisament és una llei
que va ser molt aplaudida, especialment, perquè donava
l’oportunitat de treure profit del sòl rústic amb activitats
diferents de l’activitat estrictament agrària. I el que fa aquest
govern, que, per cert, recordo que el meu grup parlamentari no
hi és dins el Govern, perquè sempre posen el paquet del
govern, igual que Podem el posen en el paquet del govern, i
evidentment som a un règim parlamentari i tant Podem com
MÉS per Menorca, doncs evidentment venim aquí a presentar
esmenes perquè és la nostra feina, perquè el Govern fa la seva
feina i nosaltres fem la nostra, que és presentar esmenes, em
sap greu que els sàpiga tant de greu, però jo ho veig molt
evident, no?

Crec que aquesta llei el que intenta és aconseguir aquest
equilibri entre aquesta polaritat que jo els comentava. I per
aconseguir aquest equilibri només hi ha una fórmula, és a dir,
perquè no fem un laissez faire, laissez passer total i que es
pugui fer, escolti, la polaritat, escolti, agricultura, que es faci
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tota la que sigui possible, endavant, carta, barra lliure, es pot
fer tot, entre això i no fer res hi ha uns instruments de gestió,
i aquesta llei el que conté i vol que contengui l’anterior són
uns instruments de gestió, i aquests instruments de gestió
comencen amb la Llei del sòl rústic, perquè, recordem-ho, la
Llei del sòl rústic, que té 21 anys, és la que estableix, si no
m’equivoco, el Sr. Melià em corregirà que en sap més que jo,
la declaració d’interès general; és a dir, la llei del sòl rústic és
la que diu: hi ha uns usos admesos i hi ha uns usos
condicionats, i aquests usos condicionats, perquè es puguin
dur a terme caldrà una declaració d’interès general. És a dir, la
figura de l’interès general, tan injuriada, que ja ho entenc, ja ho
entenc, perquè per al sofert administrat que ha de passar pel
tràmit burocràtic evidentment la declaració d’interès general
és un pal; però la declaració d’interès general precisament
existeix per fer una excepció al principi general que només
s’admeten en sòl rústic les activitats agrícoles; és a dir, per tal
que altres activitats, entre les quals fer-se una casa, es puguin
fer, hi ha la figura de la declaració d’interès general. La
declaració d’interès general existeix per donar flexibilitat al
principi general que en sòl rústic només es pot fer activitat
agrària.

I l’altra fórmula, l’altra institució que tenim és les
exoneracions de paràmetres urbanístics, és a dir, les
exoneracions de paràmetres urbanístics, tan injuriades també,
no són més que altres formes de donar flexibilitat; és a dir, de
partint del principi general que en el sòl rústic, especialment
en el sòl rústic protegit, hi ha una màxima protecció i per tant
només s’hi pot fer una activitat agrícola, i en el cas del sòl
rústic protegit doncs una activitat agrícola sostenible, etc., hi
ha unes fórmules que són les declaracions d’interès general i
les exoneracions de paràmetres, i, és clar, i vostès, els grups
de l’oposició, en parlen de forma molt crítica, i jo em
pregunto: què passa, què vostès volen que no hi hagi ni
declaracions d’interès general ni exoneracions? Perquè el dia
que no hi hagi això, llavors s’haurà acabat, és a dir, sí que serà
(...), precisament aquests instruments serveixen per
flexibilitzar, serveixen per fer possible saltar-se els principis
generals, que són els de la protecció per poder fer aquestes
activitats.

Llavors, si vostès no hi estan en contra, com que jo suposo
que vostè no hi estan en contra, el lògic seria que el debat es
reconduís a través d’unes esmenes parcials, esmenes parcials
perquè vostès diguin no, ens agradava més el règim
d’exoneracions com estava abans, o la declaració general,
escolti, jo soc conscient de la problemàtica que generen les
declaracions d’interès general, crec que són necessàries, però
crec que són massa enrevessades, doncs potser el que podem,
treballem a modificar la lle i del sòl rústic i que trobem la
manera que hi hagi un termini màxim perquè s’emetin les
declaracions d’interès general i que el silenci sigui positiu, si
no s’emeten aquestes declaracions d’interès general que
s’entengui concedit aquest interès general. És a dir, trobem
fórmules de flexibilitzar-ho, de no entorpir l’activitat agrícola,
però crec que la declaració d’interès general hi ha de ser,
perquè si hem d’excepcionar un principi general tan important
com és el de la protecció del sòl rústic, especialment els
protegits, hi ha d’haver-hi, s’ha de fer amb garanties.

Crec, i ja per acabar,...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells, vagi acabant, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, acabo immediatament, Sr. President. Jo crec que, al
contrari del que ha dit el Sr. Vidal, portaveu del PP, del Sr.
Vidal, conseller, aquesta, el Sr. Vidal no s’ha tret aquesta llei
de la manega, escolti’m, aquesta llei estava anunciadíssima, a
principis de l’any 2016 vam fer un decret llei per deixar sense
efecte alguns d’aquests, dos decrets llei per deixar sense
efecte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, ...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., molts dels elements, acabo immediatament senyor...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

No, té la rèplica, Sr. Castells.

(Alguns aplaudiments)

Passam al torn del Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El projecte de llei que ens ha
tramès el Govern s’emmarca dins la proposta programàtica
nascuda dels acords pel canvi, es tracta de fer camí cap a un
nou model de relacions econòmiques i productives, laborals
i socials, d’avançar junts i amb ritme necessari, tots, tothom
i a la vegada, sense acceleracions impulsives ni frenades
brusques, i sense pauses innecessàries, es tracta de fer-ho a
partir de quatre premisses que no podem menystenir, quatre
premisses amb un denominador comú: respecte.

El respecte necessari, primer, per tot allò que han fet que
haguem precedit per a la construcció del món rural així com
avui el coneixem, tot canvi necessita d’un procés de
comprensió i de reforma que hem de saber escometre sense
traumes innecessaris, no es tracta de donar per liquidats els
models de producció tal com s’han desenvolupat fins ara a
cadascuna de les Illes, així com els han anat conformant el pas
dels segles, els avanços tècnics i els successius nous
coneixements, i així com els han condicionat les diverses
relacions laborals, econòmiques i socials entre la propietat de
la terra fèrtil i les successives generacions que han treballat
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aquestes terres durant tant de temps. No es tracta de capgirar
res, sinó de maldar i d’equilibrar la relació tantes vegades
convertida en submissió entre el camps i els canvis productius
i econòmics tan accelerats com hem viscut: la dependència
del turisme, la conversió de sòl agrícola en sòl construït,
sense planificació, per a ús de la indústria turística i l’expansió
urbanística furtiva, i del creixement sense ordre ni concert.

Es tracta de fer viables les activitats agrícoles a un moment
de predomini dels canvis accelerats, d’uns hàbits de vida i de
consum cada vegada més volàtils, de la globalització també a
l’àmbit agroalimentari.

Vivim a un moment on conviuen, no sempre en harmonia,
una creixent demanda de productes de cossos baixos, als quals
no podem ni hem de voler fer front, i, a la vegada, un mercat
creixent al qual hem d’aspirar, que reclama qualitat, qualitat en
la producció, en el tractament, la conservació i la
transformació dels aliments, salut i plaer. I es tracta que
continuïn essent possibles les activitats agrícoles i ramaderes,
tot entenent-les en un sentit ampli i dinàmic, amb comprensió
plena de la complexitat i de les dificultats, d’acord amb els
temps productius i tecnològics que vivim.

Els pagesos i les pageses han de tenir eines i capacitat
alternativa per fer més productiva la seva feina, han de
disposar d’oportunitats abastament, han de poder seguir fent
essencialment la seva feina pagesa, amb tots els canvis,
renovacions i complements que siguin necessaris, però sense
mai de ser pagesos i pageses, i qui digui el contrari que no
digui que defensa el camp, que defensa els pagesos i les
pagesos, perquè estarà fent trampa a qui diu que defensa. No
defensa el camp, per més que braveja i en bravegi aquell que
té com a argument d’autoritat només tractar d’urbanites
aquells que l’acusen de voler organitzar el camp, de voler
convertir, com ho feia la llei Company, fins que va ser
escapçada pel Decret Llei 1/2016, (...) a potenciar les
parcel·les per a urbanites, per seguir emprar l’argot tabernari
marca de la casa; o de legalitzar aquelles que, de manera
il·legal, de construccions, ja s’hi han convertit, o els ditxosos
camps de polo que van ser la marca de la llei. No necessita
massatges el camp, ni que siguin terapèutics, sinó
oportunitats.

Respecte, en segon lloc, per al medi ambient i per la
seguretat i la salut, no es tracta només de la necessària
preservació del paisatge, que també, sinó que, quan parlam
d’activitat agrària i ramadera, hem de comprendre tots l’abast
del com, perquè del com en depèn la seguretat en el més
ample i també més important sentit de la mateixa, que abasta
el de la pròpia salut. De com treballa la terra el pagès depèn
com menjam i com bevem també, tenim els aqüífers, endemés
de necessitats de descans, massa vegades contaminats, entre
altres causes per algunes maneres falsament tradicionals de
treballar la terra i la ramaderia. És necessari posar un èmfasi
especial en la gestió dels residus, perquè l’ús de determinats
productes genèticament manipulats de determinats adobs i la
gestió que se’n fa dels mateixos és una arma letal per al medi
ambient i, en conseqüència, per a la nostra salut.

No deixa de sorprendre l’interès especial en contra
d’aquest sentit que demostren algunes esmenes parcials del
PP, que no cerquen altra cosa que relaxar el control que la llei
vol fer de l’ús de productes nocius per a la salut humana i el
medi ambient amb les activitats agrícoles i ramaderes, i de la
gestió dels residus que es produeixen. Hem de ser en aquest
punt inflexibles, o és que hi ha prioritats que hagin de passar
per davant o per damunt la salut alimentària? Què cerquen amb
les seves esmenes? Es tracta del que menjan i també, de
retruc, del que mengen els  turistes, tot i que a tots ens
agradaria que els turistes tenguessin més oportunitats de
menjar els productes de la nostra terra, els que la indústria
alimentària és capaç de produir i de transformar.

I aquí hi ha moltes responsabilitats també a assumir, en
primer lloc, per part de la indústria hotelera i de la restauració,
però no només per part seva, to ts en som una mica
responsables. La llei hi fa passes per capgirar de manera
progressiva aquesta realitat.

Atès que es tracta del que menjam i del que bevem, llet, vi
i l’aigua dels aqüífers, és del tot imprescindible que la llei
entri també en la mesura que pot en el control de la
manipulació genètica dels aliments: salut, seguretat. I es
tractat d’anar avançant en la progressiva implantació dels
criteris dels criteris de producció ecològica en l’agricultura
i la ramaderia, la llei vols que els poders fomentin -fomentin-
l’agricultura ecològica, el PP hi està en contra. La llei no
obliga ningú, sinó que cerca donar un impuls als models de
producció més respectuosos amb el medi ambient i amb la
nostra salut, és cap on avança el món, és el que reclamen cada
vegada més els consumidors, n’hi ha prou a fer una ullada a les
prestatgeries d’un supermercat per entendre-ho, salut i
seguretat. El PP està en contra del foment -foment- de
l’agricultura ecològica, les seves es troben arrelades en el
segle XX, per no dir el XIX, en un concepte, en una concepció
superada i caducada del món i del camp.

Amb les seves esmenes no fan cap favor a l’agricultura, la
condemnen a una marginació progressiva, o és precisament
açò el que pretenen? Fomentar l’abandó de conreus per
justificar els canvis d’usos de la terra fèrtil? No es tracta de
parlar d’ecologia, de medi ambient i de sostenibilitat com a
elements decoratius del frontispici de la llei, com feia la Llei
12/2014, sinó de ser, aquí sí, radicals; és a dir, es tracta d’anar
a les arrels, que açò és el que vol dir radical, per més que el
Sr. Company ho ignori, que va a les arrels.

I parlant d’agricultura, les arrels s’endinsen a la terra, són
el lloc on uneix més i des de sempre la terra. Les arrels
s’alimenten de la terra, en sentit real, no només metafòric, i
nosaltres ens alimentam d’allò que produeixen les arrels, salut
i seguretat. Senyors del PP, no podem posar res per davant ni
per damunt d’açò, de la salut, de la seguretat, les seves
esmenes ho fan.

En tercer lloc, respecte pel futur, tots hem dit mil vegades
que és imprescindible salvar el camp, però qui afirma açò
moltes vegades no pretén altra cosa que salvar el camp d’ell
mateix, de salvar el camp del camp, quan allò del que es tracta
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és de salvar-ho de les amenaces externes que pengen sobre el
camp, que ja han escapçat bona part de les seves activitats
originàries, naturals; no es tracta de posar portes al camp
perquè res ni ningú, ni cap idea (...) de progrés no hi pugui
entrar, es tracta de regular, de fer que les activitats es
mantenguin cadascuna en el lloc i condició desitjats, amb tots
els equilibris i complements que facin falta, que siguin
necessaris, tot podent transformar allò que la terra dóna, tot
podent comercialitzar de manera més personalitzada i directa
allò que es produeix.

El camp necessita de noves activitats que li donin nou alè,
però aquestes activitats han d’estar sempre vinculades al
pulmó de l’agricultura, les respiracions assistides a la llarga
no funcionen, hem de fer que el camp agafi un nou batec, un
batec que el faci perdurable a partir de noves oportunitats de
millora i de creixement, i no només per garantir-se el present,
sinó de preservar el seu futur.

Tenim una responsabilitat amb les generacions futures, no
podem expropiar les seves oportunitats en nom d’un lucre
injustificat en el present, d’un profit urbanístic golafre. Si no
ho fem així, només donem satisfacció a l’afany de lucre
d’alguns pocs que creuen, com diu un amic meu castellà, que
todo el monte es urbanismo.

Tenim una responsabilitat amb el futur del camp i la tenim
també amb el futur dels oficis tan dignes com els que es
puguin fer a ciutat de la pagesia, i amb la qualitat alimentària
de les generacions futures, i no podem expropiar-los tampoc
el dret a les futures generacions a viure en unes illes com les
que nosaltres hem rebut, amb un paisatge preservat i un medi
ambient protegit, i amb una manera de viure que conservi els
nostres valors i els pugui fer millors, més pròspers i feliços.

I una declaració de respecte, la quarta, però tan important
com les altres, de respecte, president, real del camp, i no pels
estereotips banaules que tantes vegades (...) fan. Aquest
respecte passa per respectar la seva idiosincràsia i per posar
al seu abast les eines i instruments necessaris per fer de la
seva feina una professió del segle XXI, molt necessitada de
tecnificació i formació; no es tracta de protegir els atavismes
que encara romanen en la vida quotidiana a molts indrets de la
pagesia, no es tracta de preservar els usos i costums caducats
com si el camp necessités de formol, sinó que es tracta de
dotar el camp de noves relacions i oportunitats.

Abans de res igualtat, la dona pagesa ha de veure reconegut
el seu paper transcendental en la producció agrícola i en la
vida de pagès; la dona pagesa no pot seguir essent entesa com
a un complement de l’activitat agrícola, condemnada tantes
vegades a desdoblar-se laboralment, tot fent feina fora i a la
vegada és la finca, i escarada endemés, sense remuneració ni
cotització social. Els fills de la gent del camp han de tenir les
mateixes oportunitats educatives, formatives i d’oci que els
infants i adolescents que viuen a ciutat; les tecnologies del
coneixement i de la informació han d’arribar al camp amb les
mateixes condicions que ho fan a pobles i ciutats. La formació
dels fills ha de deixar causa de veure’s obligat cap a la vida
urbana, abans de res dignificació dels fills del camp.

Endemés, només reconeixent el paper del pagès en
societat i equiparant les seves condicions de vida, instruments
laborals i socials a les oportunitats, aconseguirem fer atractiva
aquesta feina a les generacions a venir. És fonamental la
formació laboral en el camp, amb millors eines a favor del
coneixement sobre l’agricultura en el segle XXI. I també és
fonamental l’educació, que les activitats agrícoles no
segueixin forçant (...) de les aules. Amb tot açò la llei marca
uns avanços ben importants i amb la capacitat d’organització
dels pagesos la seva activitat sindical i el cooperativisme.

Les esmenes a la totalitat tot açò que acab de dir fins ara
ho ignoren olímpicament. Si repassam les esmenes parcials
presentades veurem que el 58,5% dels articles de la llei no té
cap esmena, és a dir, només s’han esmenat el 41,5 de
l’articulat, a part de les disposicions. El Pi ha presentat 30
esmenes a 30 articles, Ciutadans, 28; el PP ha presentat
esmenes parcials a 48 de 197 articles, només ha esmenat per
tant el 24% dels articles de la llei, el 24% només, i 11 dels
articles esmenats pel PP són calcats dels articles de la llei
Company, és a dir que una quarta part de les esmenes del PP
han anat dirigides al Sr. Company. Ja ho van fer a la Llei
d’urbanisme, sempre corregeixen el seu líder silent,...

(Remor de veus)

..., i absent, a part de silent.

El PP ha donat més de tres quartes parts dels articles del
projecte de llei per bons, el 75%, i tot així s’exclama amb la
fanfàrria argumentària habitual, amb acusacions de radicalitat,
i sí, anam a les arrels dels problemes. Ja ho va dir l’autor de la
Llei agrària a la qual avui cantam el primer respons
parlamentari, el Sr. Company, el PP d’ara és el PP de sempre,
va venir a dir l’altre dia. I és clar, el PP de sempre és el PP de
Matas i és el PP de Bauzá, faltaria més, nihil novum sub sole.

El Grup Socialista també ha presentat esmenes a la llei,
tots ho hem fet, i serem capaços de consensuar, ja ho veuran
durant la tramitació de la llei, el conseller ja ha manifestat avui
la voluntat màxima d’acord a favor sempre de l’agricultura, de
la protecció i de la projecció de futur de l’activitat agrícola.

No entenem, el meu grup, el consens a la manera del PP,
que quan governa no admet ni esmenes ni diàleg, sinó que
imposa, al Sr. Company li agrada que l’imaginem pujat damunt
un tractor, com es retratava habitualment el senyor o el
president Cañellas, però el tractor del Sr. Company no és més
que una piconadora personalitzada, una piconadora que quan el
PP governa trepitja l’oposició i aplana el sòl rústic al gust de
l’urbanitzador amic.

Hem de mirar de trobar que l’equilibri, el trobarem, no ho
dubtin, entre allò tan important que cerca la llei, la preservació
de l’activitat agrícola, i la dignificació i suficiència econòmica
de la gent del camp, amb els distints models territorials que hi
ha a cadascuna de les Illes. La llei fa un esforç molt important
per protegir i afavorir les activitats agrícoles i ramaderes, ho
compartim plenament, com compartim la necessitat de
permetre a les explotacions agrícoles totes aquelles activitats
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complementàries que siguin necessàries per fer viable
l’agricultura en el segle XXI, que quedi clar, que ningú no
s’equivoqui, totes les activitats complementàries que siguin
necessàries per fer viable l’agricultura en el segle XXI.

Amb respecte, també, per a la propietat de la terra i el
profit legítim dels seus fruits, també el respecte a la propietat
de la terra i el legítim profit  dels seus fruits, és açò
precisament el que pretén la gent i que volen (...) Com pretén
també la llei de camins de Mallorca, com ja tindrem temps de
comprovar prest.

Les Illes Balears no són cap veraçola, senyors del PP,
tenen vostès la brúixola desnortada, el Sr. Company ha perdut
tot magnetisme, no troba el rumb; en el Govern de les Illes
Balears no hi ha cap Maduro, no hi cap Maduro, s’han acabat
els temps, com la fruita, de tan madura caia podrida de les
bates del poder. Es tracta de fer viure, de fer reviure
l’agricultura, en cap cas no es tracta de substituir-la,...

(Remor de veus)

... -totes les fruites de les mates són bordes-, sí, Sr. Melià, té
tota la raó vostè , i verdes ho podem comprovar, ho podem
viure i ho hem pogut sentir avui en moltes intervencions del
Partit Popular.

Per acabar, com deia, es tracta de fer viure, de fer reviure
l’agricultura, en cap cas no es tracta de substituir-la, de
convertir-la en una anècdota, o d’excusa per a una altra
activitat que, tot i no tenir res a veure amb el camp, s’hi empari
o l’empri a l’agricultura de subterfugi, com pretenen, com
pretenia la llei Company. L’objectiu de la llei és i ha de ser
agrari, estic convençut que amb la bona llei que ens proposa
avui el Govern i amb el diàleg i la negociació responsable en
el Parlament, farem, amb l’esforç de totes i de tots, que el
camp tengui una molt bona anyada i per a molts d’anys.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèplica dels grups
que hagin intervingut a favor de les esmenes. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, intervendré desde aquí. Bueno, un par
de apreciaciones al Sr. David Martínez, comentarle que no es
una modificación de la Ley 2014 lo que estamos hablando
aquí, estamos hablando de un proyecto de ley nuevo, de una
nueva ley.

Por lo tanto, comentarle también al Sr. Toni Reus que se
parte de una ley consensuada, que, efectivamente, es de la
anterior legislatura, pero, como mínimo, si un govern quiere
modificar una ley consensuada lo que nos tiene que traer aquí

a debate es una ley también consensuada, una nueva ley pero
consensuada, como mínimo, porque es muy difícil que si para
un sector se le modifica toda una ley, y encima no es
consensuada, esto, efectivamente, le vuelvo a decir otra vez al
conseller, que es una ley que nace muerta.

Y después, comentar al Sr. Josep Castells, que lo que le
ocurre a esta ley es que va restringiendo derechos que ahora
ya existen, que son vigentes. Por ejemplo, y lo que yo he
comentado de las explotaciones preferentes, hoy una
explotación forestal puede llegar a ser preferente con una
UTA forestal, pero la modificación de la ley, una UTA forestal
o combinación de ambas, una forestal con una agraria, pero
ahora, con la nueva ley la mitad tendrá que ser agrícola,
sabiendo todas las dificultades que tienen las explotaciones de
montaña para cultivar, que sea productiva agrícolamente la
finca.

Por lo tanto, yo creo que la dificultad y las pegas que tiene
esta ley es que va restringiendo derechos que hoy tienen las
explotaciones para ser productivas.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Jo no sé si després de dues
intervencions i aquesta ser la tercera, entenem o no volem
entendre aquesta llei.

Sr. Castells, començaré per vostè, una esmena a la totalitat
per què? Ho he dit durant vint minuts, i em sap greu no haver-
me explicat o que no m’hagi escoltat o que no m’hagi entès,
amb una paraula n’hi ha prou, perquè li he donat mil voltes i
l’he dita de mil maneres, creiem que és una llei innecessària
perquè en tenim una en vigor que és bona, que el sector
demana al conseller que desenvolupi la que tenim i no li
demana una llei nova, per això l’esmena a la totalitat, ho entén
això?

El que fa, després entrarem a parlar, com deia el Sr. Reus,
llavors parlarem si voleu article per article a un altre debat
quan toqui, aquesta llei no és necessària. Si no ho voleu
entendre, vosaltres teniu majoria, però quan... i l’aprovareu
evidentment, però quan a la legislatura passada la que ara avui
és presidenta Armengol, que deia, si nosaltres guanyam el
primer que faré serà llevar aquesta llei; jo em deia, això no ho
hem de fer mai, i jo deia, si nosaltres som a l’oposició són
paraules que no hem d’emprar, perquè la societat no vol que li
canviïs el rumb cada quatre anys o cada dos o cada mig, com
és aquest cas.

He reiterat també mil vegades, així com he explicat
l’esmena a la totalitat, que diàleg i consens són paraules que
hi han de ser, el 70% d’aquesta llei que presenta avui el
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conseller Vidal, el 70% està copiat de la llei anterior, aquest
30% nou que modifica no és, no millora el que hi havia, no és
necessari, no és necessari. Ja amb dos decrets lleis ja havíeu
esmotxat una llei, i avui he sentit, per un altre portaveu, d’aquí
set mesos, si governam, llevarem aquesta llei, i m’ha sabut
greu, m’ha sabut greu perquè tenc la sensació que no ho hem
fet bé, que no ho fem bé.

Al llarg d’aquesta legislatura, d’aquests tres anys i busques,
quasi tres anys i mig, no ho havíem dit a cap llei nosaltres, no
havíem dit en guanyar la llevarem, crec que l’única vegada que
el Grup Popular ha emprat aquesta expressió va ser amb aquest
director general de la Fiscalia i aquest fandango que va per allà
darrera, però no ho havíem emprat cap vegada, i no ho hem
emprat nosaltres avui, ha estat un altre grup que ha emprat
aquestes paraules. Però reiterarem, Sr. Castells i Sr. Reus, les
diferències són que la llei que es troba en vigor ara va ser
aprovada per consens i aquesta jo no dic que s’hi aprovi,
perquè igual ens convenç a tots, però creu-me que n’hi ha
d’esmenes i d’al·legacions, sobretot al·legacions, que la llei
que tenen en vigor va ser participativa, aquesta ha estat poc
participativa, perquè el conseller ha acceptat molt poques
al·legacions.

No ho voleu dir i cadascú diu el mateix, però aquesta llei
entra molt més dins altres normatives, tant d’urbanisme, com
de turisme, com de comerç, com municipal, del que hi entra
la llei que tenim en vigor. Us ho dic i us ho tornaré dir, quan
una persona que sigui propietària d’un terreny presenti un
projecte d’una idea que vulgui fer a una finca que tengui de
fora vila, els advocats de l’ajuntament ni els enginyers no
podran donar una llicència, tornaran boiets, serà una llei que
serà totalment interpretable.

I del conseller, una crítica afegida, conseller, hi ha una
cosa que no m’ha agradat, la legalitat sempre, l’urbanisme i
il·legalitat mai, això ho hem dit; quan vostè parla de tantes
exoneracions venint d’una persona com vostè...

(Remor de veus)

..., d’acord, segons quines altres persones les exoneracions
equivalen a il·legalitats, si jo hagués emprat aquesta paraula
amb la frescor i les vegades que vostè l’ha emprada em diria
de tot, de tot em diria.

Seguesc allà mateix, pens que les lleis s’haurien d’aprovar
amb més diàleg i més consens, i si no la lleva el conseller, que
no la llevarà, que supòs que votarem, no n’hi haurà cap de
vosaltres que digui: en Miquel m’ha fet reflexionar i ara
m’abstindré o votaré en contra per continuar una temporada
així com estam, perquè estam bé, perquè només us deman
això, jo no vos deman res pus, dic, teniu un poc de paciència
amb aquesta llei, no la faceu ara, la fareu d’aquí a mig any; i si
qualcú de vosaltres em creu i diu que en podem parlar un poc
més i que no en frissam tant com pareix d’això i podem estar
mig any tranquils, després de les eleccions ja en tornarem
parlar, és el que vos he dit.

I tenc la sensació quan en parlam aquí, el desconeixement
de l’activitat agrària també em sap greu. El meu padrí em deia:
Miquel, abans de manar les feines convé saber-les fer. I jo
tenc la sensació que en aquest cas concret es parla molt de
coses que nosaltres mateixos no sabem fer.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara ha sonat el timbre de votació, però no hem estat
nosaltres. Passam al torn de rèplica del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

Queda una estoneta més encara.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats . Sr.
Damià Borràs, un bon any, un bon esplet no garanteix un bon
preu, normalment un bon any, una bona recol·lecta és un mal
preu, d’ençà que som dins la Unió Europea això sol ser un mal
preu. De vegades, com amb el turisme, la desgràcia dels altres,
el retard de l’hivern o venir l’hivern més prest a partir dels
Pirineus cap al nord d’Europa, maldament no facis tan bon
esplet, tens més bon preu. Ho dic perquè, és clar, vostè aquí
dóna unes lliçons brutals, eh, però... vostè el que ha de pensar
és que l’ha de sentir no tan sols els pagesos ecologistes, que
nosaltres no hem fet cap esmena en contra, ni molt manco, el
que sí ha de saber és que més del 94% dels pagesos que
queden no són ecologistes únicament i exclusivament, amb la
qual cosa a aquests els hauríem de dir qualque cosa, perquè si
a aquests no els diem qualque cosa no en quedarà cap de pagès.

I més, la clau passa també perquè no poden ser pagesos al
cent per cent, necessitam que es mantenguin les finques, que
estiguin netes, que no les abandonin, ho deia el conseller amb
el tema del Xylella, de vegades la culpa és del veïnat que no en
té cura, i el bitxo, com que pega botets, xof!, ja hi és; és clar,
parlar per parlar i no conèixer el tema, jo no conec de la seva
professió, i no és que jo sigui un pagès, però he hagut de
batallar amb ells durant trenta anys, m’explic? I és això, jo no
he dit aquí que ningú hagi de tenir (...) de pagès, però
m’emprenya, m’enfada, he dit, he emprat m’emprenya, que es
facin esmenes, com fan els de Podemos, com la que he llegit,
que s’han assabentat ara que els donen el lloc preferent als
llocs.

O aquesta altra de Podemos, que diu: es prohibeix el canvi
d’ús dels terrenys forestals almenys durant trenta anys, en cas
d’incendi, segons l’article... Això està transcrit de l’any 2006,
a una llei d’acompanyament d’aquesta terra. Jo quan veig això
i veig aquesta ignorància, maldament em digui el que vulgui dir
el que ha sortit, lògicament m’enfad, m’enfad, m’enfad.

(Remor de veus i algunes rialles)
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Perquè que em facin... el respecte total i absolut, un poc de
respecte però a la intel·ligència, que coses que ja estan
aplicades no pot venir un aquí i pensar que és Déu i ara, a partir
d’ara, demà el matí sortirà el sol, va sortir el 2006 el sol amb
el tema dels incendis, que no es podia construir després de
trenta, durant trenta anys; és a dir, si vostès no ho saben no és
culpa meva.

Miri, jo volia dir una cosa al Sr. Castells, que he sortit un
moment a parlar amb un company meu sobre aquest tema, i
vostè diu: no, que nosaltres volem construir cases per tot. Bé,
ho ha dit, bé, no, no, no, no s’equivoqui, jo he dit...

(Remor de veus)

..., no, no, no, nosaltres hem dit, jo he dit, com a mallorquí,
perquè jo tenc molt clar que a Menorca està prohibit, i ho
accept, tenc molt clar que a Eivissa no està prohibit, i ho
accept; el que tenc clar aquí, he parlat jo d’igualtat, d’igualtat,
si vostès no han escoltat o no han volgut escoltar no és el meu
problema, he parlat d’igualtat, de terrenys iguals que els
divideix un terme municipal, que cultiven el mateix i que uns
tendran unes facultats i els altres no, he parlat d’això, he parlat
d’igualtat. El mateix que vostè i jo ens posam d’acord quan els
madrilenys no ens donen el que ens pertoca, el mateix, per què
no prohibim el rústic a tota Mallorca i a Eivissa i que només
puguin construir els pagesos que estiguin d’alta? Per què?

Les ho deix a vostès aquesta, perquè no hi ha saleros,
saleros, dins tots els partits, dins tots els partits, d’Eivissa i de
Mallorca, no hi ha saleros; no em diguin a mi si jo he vengut
aquí a dir segons què.

L’altra qüestió, diu el Sr. Borràs, es tracta del que menjam,
i tal i això, Sr. Borràs, del que produïm aquí som tan poc
sensibles els ciutadans d’aquesta terra que compram més del
75% de fora, aquí no, i no, i no. Doncs jo no compr una patata
que no sigui d’aquí...

(Remor de veus)

... -no ho sé jo-, idò som vostè i jo...

(Remor de veus)

..., no, perfecte, idò som vostè i jo i tota la resta sou els que la
comprau externa, perquè, és clar, ve de fora. És a dir, hi ha
coses que dins un lliure mercat i la llibertat de moviments
d’una persona, però quan diu, no, i hem de menjar bé; doncs jo
li faig saber que menjam qualque tros d’animal que qualque
altre lloc que jo no sé si està bé o no està.

És a dir, el compromís és que nosaltres comprem d’aquí,
què és el que ha passat a la cooperativa de Sóller, que del 70%
exporta hi hagi un 20% més d’aquesta terra que compra aquí.
I això és el que a mi em preocupa.

Però bé, ja que no queda més temps, la dignitat dels
pagesos, la dignitat dels pagesos seria que mai no han comptat
el seu sou, això que a vostès, ara a tots nosaltres ens pagaran

3.000 euros a finals de mes, o 2.700 o 1.700, segons sigui, els
pagesos mai no han comptat el seu sou. Si fóssim capaços de
fer una llei que poguéssim tenir un sou de 1.200, 1.300 euros,
1.400, això seria el millor que hauríem fet. Si vostès no saben
això no en tenen ni idea del que passa a la pagesia de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al torn de contrarèplica dels
grups parlamentaris que han intervengut en contra de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, no anava a intervenir, però, després
de la intervenció del Sr. Font no em queda més remei. I
sembla catedràtic per tot el que sap vostè de la pagesia i la
resta no en tenim ni idea, i no sabem què fem aquí. Idò, bé,
vostè sabrà el que diu...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, per favor, Sr. Font.

Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Si vol li don el meu torn de paraula i vostè parla amb tot el
que sap vostè i no sabem per què vostè no és catedràtic. De
totes maneres volíem encaminar el debat en el que realment
importa, perquè realment, després de la intervenció de
l’oposició, em passa com al Sr. Castells, no sé quines són les
seves argumentacions per anar en contra d’aquesta
modificació de la Llei agrària.

Sra. Ballester, encara que sigui la llei agrària es basa en
gran part en la majoria de la llei que es va aprovar a l’època del
Sr. Company. De totes maneres creiem que serà una bona si hi
participem tots els partits polítics i creiem que serà bo per a
la pagesia i les Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, molt breument, per dir a la Sra. Ballester que un dels
motius era que no s’havia dut una llei consensuada; vull dir, la
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l le i passada està tan consensuada que va ser aprovada en
solitari pel Partit Popular i va ser un dels acords consensuats
entre els partits que governam en l’actualitat, dels acords pel
canvi, el fet de canviar aquesta llei. Vull dir que tant
consensuada no estava, ni aquella no estava tan consensuada ni
aquesta no hi està tampoc.

Vull dir que crec que avui no han sortit motius de pes com
per rebutjar la tramitació de la llei i, en tot cas, sí que
mostram la nostra predisposició, creiem que molts del temes
podran ser consensuats i podran ser tramitats en forma
d’esmena durant la tramitació parlamentària.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Deia en acabar la meva intervenció
d’abans que aquesta llei no surt del no-res, no se la treta el
conseller Vidal de la manega, hi ha dos decrets llei que es van
fer tot d’una que va canviar la majoria parlamentària. Es va fer
un decret d’exoneracions, també, no ho hem d’oblidar, el
2016. I tots aquests dos decrets llei evidentment anaven
aparellats a canviar la llei d’urbanisme, la llei de turisme i
també la llei d’agricultura, per tant aquest era un programa de
treball d’aquest govern que, igual que aquest matí, per
exemple, quan parlàvem dels barracons, dèiem que el Govern
ha d’acomplir els compromisos, doncs els ha d’acomplir
també quan diu que farà una llei agrària.

El Sr. Vidal, l’altre, Miquel Vidal, diu que no és necessari
canviar la llei. L’altre Sr. Vidal, el conseller, ha dit una dada
que, molt ràpidament, que ha dit, no sé ben bé a quin període,
però ha dit que s’han demanat 500 declaracions d’interès
general, totes per fer habitatge, no sé si es referia només a
Mallorca, si es referia només en un any. Escolti, perdoni, aquí
passa alguna cosa, és a dir, és clar, és que si resulta que tenim
un mecanisme per excepcionar l’ús agrícola del sòl rústic, que
es diu declaració d’interès general, i s’utilitza amb aquesta
intensitat, és que realment passa alguna cosa, potser sí que és
necessari canvi la llei.

I després també, diu el Sr. Vidal, Miquel Vidal, que aquesta
llei entra en altres normatives, mirin, jo per no avorrir-los els
llegiré només un article, un article de la llei de l’any 2014,
l’article 87.1, sobre els agroturismes, com no podia ser d’altra
manera, perquè, com deia jo a la meva intervenció, tota
l’estona parlam d’aquests temes, diu: “Les explotacions
agràries preferents poden dur a terme l’activitat d’agroturisme,
amb les condicions i requisits que estableix la Llei de
turisme”, ep!, excepte pel que fa als requisits d’antiguitat i de
parcel·la, dels quals queden exempts. És a dir, la llei aquesta
modificava la llei de turisme, això que vostès ara tan critiquen.

I continua: “Així mateix, ni el desplegament reglamentari
-ja comencen a carregar-se les competències dels consells
insulars-, ni els instruments de planejament territorial
urbanístic -i ara les dels ajuntaments- no els poden exigir cap
altre requisit d’antiguitat i de parcel·la”. Per tant, escolti’m,
em sembla molt agosarat venir aquí a criticar que aquesta llei
es posa en temes urbanístics, quan, precisament, els decrets
llei que es van fer en el seu moment i la llei que es fa ara és
perquè cadascú sigui amo de les seves competències.

Els criticava, precisament, i és un tema doncs que, Sr.
Font, potser, és clar, e l fet de no haver sentit la meva
intervenció, doncs potser li ha passat per alt, que les esmenes
a la totalitat es referien a aspectes que no són al nucli de
l’activitat agrària. I jo pensava que tal vegada vostès em
podrien parlar del foment de la producció ecològica i
diferència de la qualitat; del foment de la venda en circuït curt;
del reforç del benestar animal; de la protecció i
reconeixement de les varietats locals; de la restricció  del
cultiu de transgènics; de la millora de la sanitat vegetal; de la
potenciació del cooperativisme; de la potenciació de les
figures per al reconeixement de la funció social de
l’agricultura, que també hi són.

I ara faig encara un apartat per parlar d’aquest discurs de
l’agricultura subvencionada, una agricultura subvencionada.
Escoltin, és que sembla que és que amb aquesta llei vulguem
convertir la pagesia amb un sector captiu; però si a tota Europa
la pagesia està apalancada amb una política de subvencions, si
fem subvencions del 75% de descompte per a viatges, fem
subvencions al trànsit de mercaderies, és clar que sí, doncs
només faltaria. És a dir, em fan gràcia, és que què proposen
vostès, que desapareguin les subvencions?

És que, no, l’única alternativa que tenen a la política de
subvencions és que es faci en el sòl rústic una activitat que no
té res a veure amb l’activitat agrícola? Per favor, siguem una
mica seriosos i no es facin els divins amb què vostès es veu
que potencien una agricultura que no necessita subvencions.

Per acabar, els diré el tarannà del nostre grup respecte de
la discussió que començarà ara, perquè esper evidentment que
quedin rebutjades les esmenes a la totalitat. Nosaltres, fent-
nos nostre el discurs del conseller Vidal, anem a aquest debat
amb la màxima voluntat d’arribar a acords, però també els
adverteix una cosa, salvaguardant les apostes territorials que
hem fet a Menorca, perquè, evidentment, la situació de
Menorca és molt diferent a la resta de les Illes i estam
disposats a arribar a tota mena d’acords, però amb la clàusula
de salvaguarda de poder mantenir les apostes que hem fet, que
n’estem molt satisfets, i creiem que han donat molt bon
resultat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Ara que estam en ple procés de
reforma de reglament, potser seria oportú canviar el
procediment de debat en aquesta cambra i capgirar-lo i que
sigui sortir per temps lliure el Sr. Font, ens expliqui com ho
hem de fer i nosaltres escoltam, callam i aplaudim, i després
votam. O bé que a tots els diputats, Sr. Font, després d’haver
sortit elegits diputats, per sufragi universal, directe, dels
ciutadans de les Illes Balears, el Sr. Font ens faci un examen
d’idoneïtat abans de poder seure a l’escó per veure si sabem de
tot el que fa falta saber per poder parlar en nom dels ciutadans
de les Illes Balears que ens han votat, d’allò que consideram
oportú en aquesta cambra.

Es veu que només pot parlar metafòricament ell, el Sr.
Font, perquè jo he parlat d’una bona anyada, per cercar una
manera distesa d’acabar la meva intervenció; ja sé que una
bona anyada massa vegades vol dir un excés de producció i per
tant una baixada de preus, som prou ignorant però a açò encara
hi puc arribar, entre d’altres coses perquè a Menorca hem fet
molts esforços molt importants, jo venc de Menorca, per
protegir l’agricultura de l’illa, per protegir-la de l’urbanisme
i per protegir-la d’elements externs, però així i tot, quan he
parlat de salut i quan he parlat d’ecologia, miri, em queden
3,47 i vostè s’ha passat prou del seu temps...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

Li diré, miri, jo li he...

(Remor de veus i rialles)

Sí, miri, miri, una idea, una idea, crec...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No sé si..., supòs que vostè ho sap perquè vostè ho sap tot,
però dia 20 de juliol del 2015 el Partit Popular va modificar
la Llei de monts, i va condicionar la prohibició de no
urbanitzar els monts cremats, la superfície de les muntanyes
cremades, dels trenta anys, ho va modificar, ho va condicionar,
per tant ara sí es pot, eh, supòs que ho sabia, si no li dic
perquè, evidentment, el Sr. David Martínez i jo som ignorants,
però...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

(Remor de veus)

Silenci, silenci! Silenci, per favor.

Continuï, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, no tenc res més a dir, president, gràcies.

(Rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, atès que les tres esmenes sol·liciten la devolució
del projecte de llei, es voten conjuntament, per tant, passam a
la votació. Votam.

21 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

Recordam que hi ha un vot telemàtic de la Sra. Sílvia Tur,
que té un vot en contra. Per tant, són 21 vots a favor; 30 en
contra i 1 abstenció.

Com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió. Moltes gràcies.
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