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EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent debat.

Punt únic. Debat de les propostes de resoluci ó
presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat
general sobre l'acció política i de govern.

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

Per acord de la Junta de Portaveus del proppassat 21 de
setembre, el debat es durà a terme de la manera següent:
intervendran els grups parlamentaris durant vint minuts per
defensar les propostes de resolució presentades, de major a
menor, i, en darrer lloc, el Grup Parlamentari Socialista; hi ha
haurà un torn de fixació de posicions de quinze minuts;
intervencions en torns de rèplica de cinc minuts.

Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment al Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu que en faci la
defensa.

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

Per tant, passam al torn d’intervenció dels grups
parlamentaris.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les
48 propostes de resolució. Té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

Escrit RGE núm. 10296/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Popular:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’eliminació dels barracons escolars; així
com a donar compliment al seu pla d'infraestructures
educatives respecte del compromès per a l'any 2018, com
són les actuacions pressupostades per al nou CEIP a Santa
Eulària, nou CEIP Ses Planes de Sant Josep, nou CEIP a
Caimari, nou CEIP a Can Picafort, nou CEIP a Campos,
CEPA a Calvià Nou, nou centre d'FP a Estació Marítima de
Ciutadella , nou Conservatori de Maó, CEIP Palma B,
ampliació d'aules al CEIP Montaura de Mancor, CEIP Sant
Ferran de Ses Roques de Formentera i ampliació del CEIP
Sant Miquel de Sant Llorenç. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata que no s'ha donat solució  dins
aquesta legislatura a les necessitats demandades per la
ciutadania consistents en els nous centres educatius per a
Bunyola, Els Caülls (Marratxí), Inca, Portocristo ,
urbanitzacions de Llucmajor; a les ampliacions pendents al
CEIP Pere Cerdà del Port de Sóller, al CEIP Sant Carles a
Eivissa, a l'ampliació necessària a l'IES de Porreres; i a les
necessitats de nous instituts a Maioris  (Llucmajor), Son
Ferriol (Palma) i Eivissa (Vila).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el personal de suport i e ls
auxiliars tècnics educatius, perquè no hi hagi cap infant a
les nostre illes que no pugui anar a l'escola en condicions
dignes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un veritable bilingüisme entre les
nostres llengües cooficials en els centres educatius així com
a potenciar l’ensenyament de l’anglès. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reelaborar el seu Pla d'Èxit Educatiu i a
adoptar polítiques educatives actives per poder avançar en
la millora de les dades de fracàs escolar, nombre de
repetidors, nombre d'aprovats d'ESO, abandonament
escolar prematur, absentisme, assetjament escolar,
competències lingüístiques i altres xifres educatives que ens
situen a la cua a nivell nacional i europeu.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears no ha donat compliment al mandat
parlamentari de millorar i desplegar la Llei de mecenatge
cultural ni la Llei de mecenatge esportiu, per fer atractius
els sectors cultural i esportiu i donar-los impuls.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les modificacions legislatives
necessàries, ja sigui en l’àmbit laboral com en un altre, que
afecti els sectors productius, per reduir l’atur estructural,
la precarietat laboral i la sinistralitat laboral.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir i millorar el sistema públic de pensions,
incrementant-les així com s’havia compromès i demana el
col·lectiu de pensionistes.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són
els necessàries per continuar en la senda del creixement
econòmic i la creació de llocs de feina, fet que impossibilita
la reducció de l’atur estructural a les nostres illes. Per tant,
insta el Govern de les Illes Balears a consensuar amb els
sectors productius la incorporació al marc legal d’aquells
aspectes que es varen derogar de les Lleis turística, agrària
i del sòl, per tal de continuar en la senda del creixement
econòmic i la creació de llocs de feina.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar conjuntament amb les altres
administracions implicades les accions necessàries per
actuar contra la venda ambulant il·legal i insta el Govern
de les Illes Balears a crear l’Observatori del Comerç, així
com ho ve reclamant el petit comerç.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar, fins igualar les quanties màximes
establertes en el seu moment, els recursos destinats a
polítiques d’ocupació, de formació i per a prestacions per
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aturats, com ha vingut reclamant el Govern de les Illes
Balears durant la present legislatura.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei agrària atesa la
manca de consens amb el sector i a recuperar les mesures
que contemplava l’actual llei, que foren derogades pel
Govern del Pacte, per tal que els pagesos de les Illes
Balears tenguin futur.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir una residència destinada als
menorquins, eivissencs i formenterers que han de rebre
atenció sanitària a Mallorca, i als seus familiars, en lloc de
destinar a ús residencial unes habitacions hospitalàries de
Son Espases, amb l’incompliment que suposa dels
compromisos contrets pels partits del Pacte per aquesta
legislatura i de la resolució número 12 aprovada a la
segona sessió plenària de dia 31 d’octubre de 2017 en el
transcurs del debat sobre l’acció política i de govern.

13. Donada la persistent manca de recursos humans
sanitaris durant aquesta legislatura, en gran part dels
centres i serveis sanitaris de la  nostra comunitat, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir l’acord parlamentari aprovat el 27 de
setembre de 2016, sobre prevenció d´esperes excessivament
prolongades en els  serveis d’urgències hospitalàries,
domiciliàries i a proves diagnòstiques, per àrees de salut,
per a la seva presentació als sindicats i als serveis mèdics
afectats a fi  de consensuar les actuacions a realitzar
(incloent el Decret de Garantia de Demora) i d'esbrinar les
raons de la falta de personal sanitària a aquests serveis, i
a tots aquells on hi ha hagut manca de personal sanitari i
de substituts, i que ha condicionat les llistes d´espera
d’Ibsalut.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada
i aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017 en els
termes següents: “La Conselleria de Salut proposarà als
sindicats d’àmbit sanitari d´aquesta comunitat amb
representació a l’ib-salut, iniciar negociacions d´aquelles
mesures, incloses les econòmiques, que suposin una
fidelització dels professionals de les diferents àrees de
salut".

15. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
complir els acords parlamentaris aprovats , com ara les
proposicions no de llei aprovades a la Comissió de Salut el
7 d´octubre de 2015 i el 28 d´octubre de 2015, i la resolució
número 13 aprovada a la segona sessió plenària del dia 31
d´octubre de 2017 en el transcurs del debat sobre l´acció
política i de govern, respecte dels grups de treball de
coordinació sociosanitària a totes les àrees de salut.

16. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i,

davant el menyspreu continuat d´aquest govern, també
constata i reconeix el paper de la sanitat privada i de la
seva col·laboració amb la sanitat pública per a la millora
de la salut d´aquesta comunitat.

17. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut i el Govern de les Illes Balears a complir la resolució
número 14 aprovada a la segona sessió plenària de dia 31
d´octubre de 2017 en el transcurs del debat sobre l´acció
política i de govern relativa a implantar un servei
d’al·lergologia a l´illa de Mallorca, un a l’àrea de salut
d´Eivissa i Formentera i un altre a l’àrea de salut de
Menorca.

18. El Parlament de les Illes Balears, ateses la precarietat
i la necessitat de cobrir determinats llocs de feina en
l’àmbit sanitari, insta el Govern de les Illes Balears a
modificar la normativa vigent a fi que el coneixement del
català per als professionals sanitaris que vulguin accedir
a les places de l’ib-salut sigui un mèrit en lloc del requisit
actual. 

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels
expedients de les ajudes per al PDR que es troben una altra
vegada paralitzades.

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

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar i executar definitivament durant
el 2019 una política eficaç per a la desnitrificació dels
aqüífers d’Eivissa i de Menorca, que presenten
concentracions excessives de nitrats, clorurs i sulfats. Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears a la redacció i
l'aprovació dels projectes per a l’execució de les
interconnexions previstes en el Pla Hidrològic.

22. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per
a enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
un pla plurianual de neteges de torrents de totes les illes i
a augmentar les quantitats en el pressupost de 2019.

23. El Parlament de les Illes Balears constata el mal estat
d’emissaris i depuradores de les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar la construcció i les
ampliacions de depuradores i emissaris necessàries per
pal·liar aquesta situació. En aquest sentit, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
destinar un mínim de 30 milions d’euros anuals a aquest
concepte.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de foment de la conciliació
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laboral i familiar amb coordinació amb la resta
d’administracions i agents socials.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un programa d’incentius
fiscals destinats a fomentar la posada en el mercat
d’habitatges de lloguer de llarga estada, la rehabilitació
d’habitatges destinats al lloguer de llarga estada, millores
que comportin estalvi i eficiència energètica en els
habitatges i la promoció privada d’HPO. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a paralitzar
la tramitació del decret pel qual es regulen els habitatges
desocupats, el registre i el procediment de cessió
obligatòria per part dels grans tenidors.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar l’aplicació de la renda social
garantida per adaptar-la a la realitat, lligar-la a la
inserció laboral i apropar-la així a totes les persones que
ho necessitin.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de foment de la promoció de
l’autonomia personal mitjançant les noves tecnologies
aplicades a aquesta tipologia de serveis.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar el desenvolupament i l’aplicació
efectiva de la Llei d’igualtat de dones i homes i a aprovar
i registrar en el Parlament el projecte de llei del
voluntariat abans que finalitzi el present any 2018.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir, en el termini màxim de dos mesos, el
“nou” model de radiotelevisió pública anunciat a principis
d’aquesta legislatura, amb concreció dels seus trets
definidors en comparació amb l’actual.

30. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
4/2008 ha provocat una allau d'indemnitzacions que
suposen un cost de 220 milions d'euros, en conseqüència,
insta  el Govern de les Illes Balears a concretar com fa
comptes fer front al pagament de les grans indemnitzacions
reconegudes per diferents sentències judicials com a
conseqüència de les desclassificacions derivades de
l’aprovació de la Llei 4/2008.

31. El Parlament de les Illes Balears constata que a
Espanya no existeixen els mal anomenats “presos polítics”
i manifesta el respecte més absolut a la tasca que
desenvolupen els jutges i tribunals de justícia així com a la
legalitat vigent. 

32. El Parlament de les Illes Balears reprova la política de
mobilitat duta a terme durant la present legislatura, amb
una manifesta manca de mesures d’aposta per al transport
públic en la qual ni tan sols haurà estat capaç de posar en
marxa el nou mapa concessional previst per la llei per a l’1
de gener de 2019.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar, de manera progressiva, una
reducció del 50% del preu dels bitllets del transport públic
i a establir una subvenció al transport escolar dels centres
educatius concertats i, en conseqüència, a incorporar la
corresponent partida pressupostària  en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a 2019.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les obres necessàries per tal de
solucionar la saturació que pateixen alguns punts de la
xarxa viària de les Illes Balears.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a substituir la campanya per al foment de la
llengua catalana entre els visitants allotjats als
establiments turístics per una campanya informativa sobre
la destinació dels fons de l’impost de turisme sostenible
així com el nivell d’execució dels projectes aprovats.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la modificació de la Llei 8/2012,
de turisme, als efectes d'eliminar el que es disposa per a la
millora de la inversió per a la reconversió d'establiments
turístics i prorrogar per un període de quatre anys més les
condicions que establia originàriament la llei, donada la
manca de projectes presentats des que va tenir lloc la
darrera modificació.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s’abstingui de presentar un projecte de
llei de modificació de la Llei turística, per tal de regular el
“tot inclòs” que no compti amb un ampli consens del sector
afectat.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a la meitat l’impost de l’ecotaxa i
eliminar aquest impost a les estades turístiques en
temporada baixa, així com a destinar-lo a temes
mediambientals i de manera prioritària a la millora de la
xarxa de sanejament i depuració d'aigües per pal·liar el
desastre ecològic i el perjudici per a la imatge turística que
han suposat els continus abocaments d'aigües fecals i
tancaments de platges en plena temporada alta.

39. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes
Balears a actuar amb contundència davant els actes
vandàlics contra el sector turístic o les manifestacions de
fòbia explícita contra les persones que ens visiten i, en
particular, a perseguir judicialment o administrativament
els actes vandàlics concrets que es produeixin, en la
modalitat que sigui, susceptibles de ser sancionats, o bé
denunciar-los davant la Fiscalia personant-se, si escau, en
qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta raó.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir, en el termini d'un mes, allò que
estableix l'article 20.4 apartat segon de la Llei 2/2016, de
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20 de març, de l'impost sobre estades turístiques i de
mesures d'impuls del turisme sostenible, i en aquest sentit
a publicar, en un lloc web específic, tota la informació
sobre l’estat econòmic i d’execució dels projectes aprovats
per la Comissió de Turisme Sostenible des de la data en què
entrà en vigor l’impost.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a permetre el lloguer turístic en sòl rústic i en
sòl rústic protegit, per tal d’evitar la pèrdua de rendiments
patrimonials de molts ciutadans.

42. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura en matèria de medi ambient,
territori, agricultura i habitatge han suposat un atac a la
propietat privada i s’han dut a terme sense cap tipus de
consens amb els sectors i les persones afectats.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar durant la tramitació parlamentària
dels pressuposts de la CAIB per a 2019, una reforma fiscal
que suposi, com a mínim, un estalvi per a les famílies de
Balears d'almenys uns 195 milions d’euros, que beneficiï el
80% de la població, amb especial incidència en la reducció
de l'Impost de successions i donacions que suposa una
doble imposició així com rebaixes fiscals i incentius per a
l'adquisició de primers habitatges o lloguers de llarga
durada així com ajudes a les famílies per a l'adquisició de
llibres de text o escoletes de 0-3 anys.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a presentar dins el que resta de 2018 una proposta
de reforma del sistema de finançament autonòmic que
resolgui les insuficiències dels sistema i garanteixi els
principis d’igualtat, equitat, ordinalita t, transparència i
corresponsabilitat fiscal.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a acordar un nou REB
que pugui entrar en vigor dia 1 de gener de 2018, en
compliment dels terminis compromesos inicialment, i que
suposi la compensació dels costos d’insularitat reals que
actualment pateixen els nostres ciutadans i les nostres
empreses i que tingui, per tant, el seu reflex en els
pressuposts generals de l’Estat per a 2019.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords
necessaris amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans
de finals de la present legislatura l’execució de les
inversions estatutàries, la millora del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i l’aprovació del
nou Règim Especial per a les Illes Balears; així com a situar
la inversió per càpita a les Illes Balears, mitjançant els
pressuposts generals de l’Estat per a 2019, almenys a la
mitjana de l’Estat espanyol.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Govern de l’Estat e ls

convenis que siguin necessaris, a fi de donar compliment al
protocol d’intencions firmat entre els dos governs el mes de
desembre de 2015 i que suposen el desenvolupament del
Conveni de carreteres.

48. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a gestionar els comptes públics amb rigor i
seguint les regles fiscals vigents, tant amb els objectius de
dèficit i de deute, com amb la regla de despesa.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Bon dia, president. Buenos días, consellers, conselleras,
diputados, diputadas, buenos días a todos.

Bien, se ha repetido durante esta legislatura que el
Parlamento es el centro de la vida política y por tanto, si la
semana pasada tuvimos el debate del estado de la comunidad,
era un debate importante en el que las diferentes fuerzas
políticas expresaban su posición sobre los principales
problemas de la comunidad, hoy también tenemos un debate
importante en el que las diferentes fuerzas políticas proponen
diferentes propuestas de mejora de los asuntos que afectan a
los ciudadanos.

Y si es verdad que el Parlamento es el centro de la vida
política, pues deberíamos cumplir lo que dice el Parlamento.
A juicio del Grupo Popular en muchas ocasiones no se cumple
lo que dice el Parlamento y prueba de ello y antes de empezar
a exponer nuestras posiciones decir y manifestar y quejarnos
y denunciar que el 54% de las propuestas que se aprobaron el
año pasado en el mismo debate pues no se han cumplido.

Y por tanto creemos que eso es importante. Nosotros
creemos que el Parlamento decide lo que deciden los
parlamentarios, no como el presidente del Gobierno de
España que dice que él hará lo que considere en el Congreso,
¿no?, creemos que lo importante es lo que decidan los
parlamentarios y el Govern debe cumplir las resoluciones que
emanan del Parlamento.

Nuestras propuestas van en la línea... primeo básicamente
denunciar el incumplimiento de muchas resoluciones del
mismo parlamento, es decir, de pedir que se cumpla lo que ya
ha aprobado el Parlamento en comisión o en otros ámbitos y
después de temas que consideramos que son importantes y
fundamentales para los ciudadanos en materia de impuestos,
en materia de educación, en materia de movilidad, en materia
de medio ambiente, básicamente.

Empezaré a hacer una descripción de las principales
propuestas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar,
en educación lo que solicitamos es el cumplimiento del
mismo acuerdo del equipo de gobierno, ya tuvimos una
votación de una PNL o de una moción, perdón, hace dos
plenos, se aprobó, pues que se cumpla el plan de
infraestructuras, que se eliminen los barracones, que se hagan
los nuevos centros educativos. 
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Recordar que en todo lo que llevamos de mandato un solo
centro educativo inaugurado nuevo y puse el ejemplo..., por
ejemplo en Maó, Menorca, en la anterior legislatura dos
centros educativos nuevos en el anterior mandato, para que
luego se diga que no se hacia nada, ¿no?

Incrementar el personal de apoyo y auxiliar de educación,
mantener un buen nivel de enseñanza en las dos lenguas
oficiales, de forma que los centros educativos incrementen y
no... el nivel de enseñanza en las dos lenguas oficiales y no
vaya cada vez a una situación peor como los datos últimos y
que además haga un esfuerzo especial en lengua inglesa.

Reelaborar el plan de éxito porque si teníamos un plan de
éxito y el resultado es que los datos oficiales son de menos
éxito algo debe estar fallando.

Dar cumplimiento al mandato también del Parlamento de
desplegar la Ley de mecenazgo cultural y la Ley de mecenazgo
deportivo.

En materia económica instar al Gobierno de España a que
se hagan las modificaciones legislativas que sean necesarias
para eliminar el paro estructural, la precariedad laboral y la
siniestralidad laboral e instar al Gobierno de España a
mantener y mejorar el sistema de pensiones, que se hagan
también instar al Gobierno de las Islas Baleares para tomar
medidas estructurales que aseguren el crecimiento estructural
de nuestra economía, la reducción del paro y la ayuda a los
sectores productivos en el sentido... derogar las
modificaciones de la Ley turística, Ley agraria y Ley del suelo
que iban en sentido contrario.

Coordinar conjuntamente con las administraciones la lucha
contra la venta ambulante ilegal y crear el observatorio de
comercio; incrementar los fondos y los esfuerzos en políticas
de ocupación y de formación; retirar el proyecto de ley agraria
que no cuenta con el consenso necesario en esta cámara que
está en tramitación, como se ha aprobado en el momento de
la presentación y en todo caso, instar a su acuerdo en la
cámara si no se retira.

En materia de salud insistimos muchísimo en resoluciones
ya adoptadas que no se cumplen, construir una residencia
destinada a los menorquines, ibicencos y formenterenses que
reciben atención en Mallorca, no solo el... arreglar o colocar
habitaciones hospitalarias, sino que se prevea la construcción
de esta residencia.

Reducir la falta de recursos humanos en materia de
urgencias, en especial cumplir el acuerdo parlamentario
aprobado el 27 de septiembre del 2016 que sigue sin
cumplirse en materia de recursos humanos sanitarios, que se
dé cumplimiento a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular el 8 de febrero del 17 sobre la fidelización del
personal sanitario; cumplir los acuerdos parlamentarios de la
Comisión de Salud de 7 de octubre del 15, de 28 de octubre
del 15, de 31 de octubre del 17, para la creación de los grupos
de trabajo de coordinación socio-sanitaria en todas las áreas
de salud; reconocer el gran trabajo que realiza el personal

sanitario de la sanidad pública y también el gran trabajo que
realiza en personal sanitario de la sanidad privada, que de
forma coordinada dan un buen servicio de salud a nuestros
ciudadanos... Que se ejecute el acuerdo de la sesión plenaria
de 31 de octubre de 2017 sobre el servicio de (...) en Ibiza y
en Formentera y en Menorca... 

Estoy haciendo una relación precisamente de cosas que no
se han cumplido; es decir, si el centro de la vida política esté
en el Parlamento, el respeto al Parlamento es cumplir sus
resoluciones, y vemos como en materia de sanidad no se
respetan las resoluciones que este parlamento, en comisión o
en pleno, ha aprobado.

Modificar la normativa vigente respecto al conocimiento
del catalán de los profesionales sanitarios de forma que sea un
mérito y no un requisito.

En materia de medio ambiente, proceder al pago inmediato
y a la tramitación de los expedientes del Plan de desarrollo
rural...; proceder al traslado de los fangos de la depuradora de
Ferreries fuera de la isla de Menorca, tal como se acordó;
proceder a la ejecución de las inversiones para evitar los
nitratos en los acuíferos de Ibiza y Menorca, y aprobar y
ejecutar las interconexiones previstas en el Plan hidrológico;
ejecutar la limpieza de torrentes, elaborar un plan plurianual
en materia de limpieza de torrentes para que ésta sea efectiva.
Reparar el mal estado de los emisarios, depuradoras, y la
construcción y ampliación de depuradoras, con el
compromiso del Gobierno de destinar 30 millones de euros
en el próximo ejercicio en esta materia, de la que hemos visto
el deficiente funcionamiento.

En materia de vivienda y temas sociales, un plan, elaborar...
instar al Govern balear a elaborar un plan de fomento de la
conciliación laboral y familiar en coordinación con el resto de
las administraciones y los agentes sociales; establecer un
sistema de incentivos fiscales que incentive realmente los
alquileres de larga duración; incentivar la promoción de
vivienda de protección oficial también a iniciativa privada; y
paralizar la tramitación del decreto de viviendas desocupadas
de cesión obligatoria.

En materia de la renda social garantizada, que ésta
realmente llegue y se acerque a las personas que realmente lo
necesiten, y que se ligue a la inserción laboral; que se elabore
un plan de fomento de la promoción y la autonomía personal
mediante la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a este
tipo de servicios; que se agilice el desarrollo y la aplicación
efectiva de la Ley de igualdad de hombres y mujeres; y que se
registre en este parlamento la Ley del voluntariado.

En materia de IB3 vamos a pedir una cuestión que creo que
es importante, que es que por fin, en el plazo máximo de dos
meses, se desarrolle el modelo de radiotelevisión pública que
se anunció a principio de esta legislatura, y que estamos al
final y que aun no se ha concretado.

Que el Parlamento constate que el Govern ha tenido que
hacer frente a 220 millones de euros en indemnizaciones en
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aplicación de la Ley 4/2008 en materia de indemnizaciones
por desclasificaciones, y si son indemnizaciones por
desclasificaciones mal hechas, arbitrarias o contrarias a
derecho, que ha dado lugar a 220 millones de euros que tiene
que pagar el Govern en materia de indemnizaciones. 

Que el Parlamento balear constata que no existen en
España los mal denominados presos políticos, que existe la
aplicación de la ley y la autonomía del Poder Judicial.

Reprobar la política de movilidad llevada a término durante
la presente legislatura, con una manifiesta irresponsabilidad
que pone en peligro la aplicación de la obligación legal del
nuevo sistema concesional el 1 de enero de 2019. Solicitar al
Govern balear la implantación de manera progresiva de una
reducción del 50% del precio de los billetes del transporte
público y establecer una subvención al transporte público
escolar de los centros educativos concertados. Constatar que
en Baleares existen puntos de la red viaria saturados, y por
tanto impulsar las obras para solventar los puntos de
saturación de la red viaria de las Islas Baleares. 

En materia de turismo proponemos que se retire la
campaña sobre lengua catalana a los turistas y que lo que se
haga es una campaña informativa a los turistas de cómo se
invierte el impuesto de turismo sostenible y el nivel de
ejecución de los proyectos aprobados; creemos que es de más
interés para los turistas esta cuestión, y además tendríamos
una eficacia pública mejor del dinero invertido. Por otro lado,
promover la modificación de la Ley turística para promover de
verdad la reconversión de los establecimientos, la
modernización de los establecimientos, en la línea y con las
modificaciones que hagan falta, pero en la línea de lo  que
estaba establecido en la Ley de turismo de 2012. Evitar que se
regule el todo incluido si no hay un consenso importante con
todo el sector afectado y evitar que casos concretos de mala
praxis hagan que el sector tenga una regulación incorrecta o
una regulación que no se atenga a la realidad, y en especial
tener en cuenta las competencias de desarrollo reglamentario
que tienen los consejos insulares en materia de ordenación
turística. Reducir a la mitad el impuesto de la ecotasa y
eliminarlo durante la temporada baja. Solicitar al Govern que
se manifieste de forma totalmente contundente, clara y sin
ningún tipo de ambigüedad respecto a los ataques al turismo
y a la turismofobia, que manifieste su intención de perseguir
administrativamente o judicialmente y aplicar la ley en caso de
acciones de este tipo, que dañan al interés general de los
ciudadanos de estas islas. Solicitar al Govern que en el
término de un mes, así como establece el artículo 20.4 -otra
petición de cumplimiento, en este caso no de una obligación
emanada del Parlamento sino de una obligación legal- de la
Ley sobre el impuesto de turismo sostenible, actualice la web
explicando absolutamente la información que marca la ley que
debe tener la explicación legal en la web. Instar al Govern a
que permita el alquiler de viviendas turísticas vacacionales en
suelo rústico o en rústico protegido como medio,
precisamente, para mantener los edificios y el patrimonio
arquitectónico en suelo rústico.

En materia de medio ambiente, manifestar que el Govern,
en materia de medio ambiente, territori, agricultura i
habitatge, también ha realizado una acción contraria a la
propiedad privada y sin el consenso con las personas afectadas
en esta materia. 

Solicitar, en materia económica, la aplicación de una
reforma fiscal tal como presentamos en rueda de prensa, que
afecte de verdad a los ciudadanos, que afecte  al 80% de la
población, que prime el ahorro de las familias, que suponga
una reducción del impuesto de sucesiones y donaciones, que
suponga una ayuda a la adquisición de las primeras viviendas,
al alquiler de larga duración, a la adquisición de libros de texto
y a los gastos en escoletes  de 0 a 3 años. En esto nos han
copiado en alguna cuestión, pero solicitamos...

(Remor de veus)

... la aplicación de nuestra propuesta.

También el Parlamento insta al Gobierno del Estado...

(Continua la remor de veus)

... a la reforma del...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci!

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. ...instar al Gobierno del Estado a
la reforma del sistema de financiación autonómico,
importante, fundamental, urgente durante todo este mandato,
y en este momento ignorado por el presidente del Gobierno
de España, Sr. Sánchez. 

El Parlamento de las Islas Baleares también insta a acordar
un nuevo REB, pero que pueda entrar en vigor el 1 de enero
del próximo año, un REB que sea una compensación a los
costes reales de la insularidad y que esté contemplado en los
presupuestos generales del Estado para 2019. También
negociar, instar al Gobierno de la comunidad autónoma a
negociar y a reivindicar la ejecución de las inversiones
estatutarias, la mejora de la financiación, para que sea realidad
en los presupuestos generales del Estado del año 2019. Y
también en materia económica, que el protocolo de
inversiones firmado en el año 2015, aquel protocolo de
inversiones que estaba viniendo el dinero y aún no ha llegado,
y que desde 2015 estaba a punto de llegar, pues que se
desarrolle  en un convenio de forma efectiva mediante el
convenio de carreteras, y que ese dinero previsto en esa
manifestación de intenciones sea real y efectivo.

Y por último, instar al Gobierno de la comunidad
autónoma a que realice unas cuentas públicas con rigor,
siguiendo las reglas fiscales vigentes, cumpliendo los
objetivos de déficit y de deuda, y evitar que en épocas en que
los ingresos, por cuestiones tributarias, son mejores, se
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vuelvan a caer en errores pasados que producen situaciones
económicas que en el fondo y al f inal quien paga las
consecuencias son los ciudadanos.

Todos estas 48 propuestas son 48 propuestas en positivo
que presentamos, que consideramos propuestas, como he
dicho, muchas de ellas insistiendo en cuestiones que no ha
cumplido el Govern; he citado los acuerdos del Parlamento,
de comisión o de pleno, especialmente en materia de salud
que no se habían cumplido. Si es verdad, si es cierto y no es
postureo, que este parlamento es el centro de la vida política,
si se tiene respeto por el Parlamento, se deben cumplir los
acuerdos del Parlamento, y he hecho una lista concreta de
cuestiones, algunas de hace dos o tres años, acordadas por
este parlamento, que el Gobierno no cumple. Como principal
partido de la oposición debemos instar al Gobierno a que
cumpla lo que acordó el Parlamento muchas veces por
unanimidad.

Y por último, si hablamos y escuchamos en el discurso del
estado de la comunidad que uno de los ejes fundamentales es
el consenso y el diálogo, e l consenso y el diálogo no es
consigo mismo o con los afines; cuando tiene realmente
mérito el consenso y el diálogo es cuando se practica con los
adversarios políticos, con los que se tienen ideas diferentes,
porque consensuar y dialogar consigo mismo es muy fácil. Lo
complicado es llegar a acuerdos, y proponemos sobre estas 48
propuestas que hace el Partido Popular llegar a acuerdos en
beneficio de los ciudadanos y que se solucionen problemas
concretos y efectivos de los ciudadanos, tan importantes
como los que hemos citado.

Nada más. Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les 24
propostes de resolució. Tenen el temps xapat; per tant és el
torn de la Sra. Laura Camargo.

Escrit RGE núm. 10276/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar la comercialització de l'energia
com a principal tasca de l'Institut de l'Energia de les Illes
Balears per tal de lluitar amb l'oligopoli energètic existent,
democratitzar l'energia a la nostra comunitat autònoma
garantint e l proveïment d'energia més barata per lluitar
contra la pobresa energètica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la totalita t del desenvolupament
reglamentari de la Llei d'habitatge abans que acabi
aquesta legislatura amb l'objectiu de fer efectiu el dret
d'accés a l'habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, al desenvolupament efectiu, amb presència a
totes les Illes, del Servei d'Habitatge Buit previst a la Llei
d'habitatge amb oficines i dotació de personal suficient per
afavorir, a cada territori, la mobilització d'habitatges buits
de forma constant. Començant, aquesta mobilització,
invertint el pressupost previst per a emergència social en
matèria d'habitatge per a l'any 2018 per tal de donar
suport als territoris que més problemes pateixen d'accés a
l'habitatge.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a retirar el recurs d'inconstitucionalitat de la Llei
9/2017, de regulació de les corregudes de bous i de
protecció dels animals, i a derogar la llei que declara la
tauromàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial a l'Estat
espanyol.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'una oficina de prevenció i lluita contra la corrupció amb
tota l'autonomia i la independència que el nostre
ordenament jurídic permeti.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar la desprivatització dels serveis
externalitzats i dels no sanitaris dels hospitals de les Illes
Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reduint les llistes d'espera
augmentant l'eficiència de l'ús dels recursos propis,
desenvolupant una normativa sobre incompatibilitats i
augmentat el nombre de professionals necessaris.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la quantia perhom de la Renda
Social Garantida, com a una passa més per avançar cap a
una futura renda bàsica.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per la millora en l'atenció de la
salut mental amb un pla integral acompanyat dels serveis
i professionals necessaris per dur-ho a terme.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l'Estatut de l'artista, aprovat
al Congrés dels Diputats per unanimitat, en l'àmbit de les
competències de la nostra comunitat amb l'objectiu de
pal·liar l'actual precarietat laboral dins el sector cultural.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant la inversió en
recerca per tal d'arribar a la mitjana estatal i a continuar
treballant per crear les estructures necessàries perquè
aquesta  pujada de la inversió sigui eficient i es millori
substancialment l'agilitat administrativa.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per accelerar el ritme de
construcció i obertura de nous centres educatius i fer
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complir l'acord sobre reducció de barracons fins al 70% el
2019.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar prioritzant la inversió en l'escola
i la universitat públiques, amb especial atenció a l'etapa
0-3 anys, i arribant a  un pressupost de més de 1.000M
d'euros per a la Conselleria d'Educació en el següent
exercici pressupostari.

14. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears impulsar i fomentar polítiques amb
l'objectiu d'acabar d'una vegada per totes amb l'urbanisme
a la carta, sense atorgar privilegis a interessos particulars
que vagin en contra l'interès general i la protecció del medi
ambient i el territori.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant i promovent la Reserva
de la Biosfera de Menorca, com a referent a  les Illes en
matèria de sostenibilitat. I, concretament, instam a aportar
anualment finançament per a actuacions de la Reserva de
Biosfera, especialment les previstes al Pla d'Acció.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar simplificant els tràmits de les
ajudes i subvencions del sector agrari, a notificar les
concessions directament als pagesos i les pageses i agilitar
el seu pagament per fer viable el seu desenvolupament.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir els diners corresponents del Pacte
contra la Violència de Gènere a reforçar la prevenció de les
violències masclistes entre el jovent, a atendre amb més
mitjans les víctimes i els seus infants i a continuar
desenvolupant les actuacions en inspecció de treball per
evitar discriminacions i prevenir riscos des de la
perspectiva de gènere.

18. El Parlament de les Illes Balears insta to tes les
administracions públiques implicades (Govern d'Espanya,
Govern de les Illes Balears i ajuntaments) a solucionar els
vessaments d'aigües residuals tant a la mar com a finques
rústiques quan hi ha pluges intenses, mitjançant inversions
en infraestructures hidràuliques.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb les PIME per a la
progressiva implementació de la indústria 4.0. i a continuar
desenvolupant amb més intensitat els instruments
legislatius i d'inversió pública eficient per a la
diversificació del nostre model econòmic amb especial
accent en els sectors industrials, agrari, de la recerca, de
les tecnologies de la informació i de la  creació i les
indústries culturals.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Autoritat Portuària
l'establiment d'un màxim de 3 megacreuers alhora al Port

de Palma i 1 megacreuer a la resta dels principals ports de
les Illes.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments a fer
dels serveis socials un veritable instrument per a l'atenció
a les noves demandes socials agilitant processos,
coordinant els diferents serveis d'atenció social (habitatge,
educació, sanitat, transport, polítiques fiscals ...), formació
als professionals, dotant els ajuntaments dels recursos
necessaris per a programes de prevenció.

22. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de
l'Estat a cercar la majoria necessària al Congrés dels
Diputats per derogar les dues reformes laborals que han
precaritzat el nostre mercat laboral i que han suposat un
atac frontal als drets de les classes treballadores a la
nostra comunitat autònoma.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment
del transport públic i a promoure campanyes d'informació
i conscienciació sobre l'escalfament global i la importància
de reduir el consum energètic i l'ús del cotxe privat.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una inversió que no baixi dels 3
milions d'euros dels seus pressuposts per a 2019 per tal de
començar la transició energètica a la nostra comunitat en
matèria de renovables en els àmbits de la seva
competència.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari hem
presentat 24 propostes de resolució relacionades amb eixos
que consideram fonamentals per a les polítiques de canvi, de
transformació social, basades en el rescat de la ciutadania de
la gent de les Illes. Les propostes que presentam han de
continuar essent la brúixola del canvi que vam signar a
principis de legislatura en el document dels acords pel canvi,
però volem anar un poc més enllà. Presentarem ara en quatre
blocs diferenciats aquestes propostes. En aquest primer bloc,
que presentaré jo mateixa, hi ha propostes relacionades amb
habitatge, educació, cultura, lluita contra les violències
masclistes, i la defensa del nostre territori i del nostre medi
ambient.

Hem presentat una proposta de resolució en relació amb
la matèria d’habitatge perquè pensam que sense el
desenvolupament reglamentari de la Llei d’habitatge aquesta
pot quedar en paper banyat, i per això demanam que abans que
acabi aquesta legislatura es faci efectiu aquest
desenvolupament reglamentari de la Llei d’habitatge. Així
mateix, en relació amb aquesta qüestió fonamental, amb aquest
dret bàsic, hem demanat, instam el Govern al desenvolupament
efectiu, amb presència a totes i cadascuna de les Illes, del
Servei d’habitatge buit, que està també previst a la Llei
d’habitatge, i que aquest servei tengui oficines i personal
suficient per afavorir en cada territori la mobilització
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d’habitatges buits, és a dir, que la gent que tengui habitatges
que no estiguin en disposició de poder ser ocupats amb un
règim de lloguer puguin ser ajudats per l’administració per tal
de posar-los a disposició de la gent que així ho necessiti. 

També parlam de coses molt importants en matèria
d’educació, i m’agradaria dir al Sr. Lafuente que la qüestió de
l’educació 0-3 no ha estat en cap cas copiada del Partit
Popular, és una qüestió en la qual nosaltres portem molt de
temps treballant, i hem trobat en aquest sentit també una bona
consonància amb el Govern. Llavors jo crec que vostès, que
varen buidar el pressupost de l’educació  0-3, no poden ara
penjar-se cap medalla. És una bona notícia, en canvi, que
estigui d’acord amb el fet que és una etapa formativa bàsica i
que totes les forces d’aquesta cambra vulguem impulsar
l’educació en etapa 0-3.

Nosaltres també instam aquest govern a accelerar el ritme
de construcció  i obertura dels nous centres educatius i a
complir l’acord sobre reducció de barracons fins al 70%
durant l’any 2019, perquè és un compromís no només amb
nosaltres sinó especialment amb la ciutadania i amb els
estudiants i les famílies d’aquestes illes.

També demanam, instam que el pressupost d’educació
sigui de 1.000 milions d’euros, només a educació, i  no a
educació i formació, com ja es va explicar aquí en el debat de
política general, perquè aquesta és una demanda històrica de
la comunitat educativa i pensam que s’hauria de fer realitat en
aquesta legislatura dels acords pel canvi. 

Així mateix demanam que es desenvolupi l’Estatut de
l’artista, que va ser desenvolupat, que va ser aprovat al Congrés
dels Diputats per unanimitat, i que encara queda per fer realitat
a la nostra comunitat autònoma; pensam que la precarietat dins
el sector actual de la cultura es podria pal·liar en bona mesura
amb aquest estatut si es desenvolupés aviat.

Així mateix tenim una proposta per acabar d’una vegada per
totes amb l’urbanisme a la carta, tant del gust del Partit
Popular, que ni tan sols no escolta les propostes els altres
grups. Pensam que és absolutament necessari que s’aturin els
privilegis als interessos particulars que van en contra de
l’interès general, i que van en contra també de la protecció del
medi ambient i del territori. És una responsabilitat, com a
defensors de l’interès general, defugir d’aquestes pràctiques
del passat, i per això volem evitar que hi hagi més esmenes
Nadal i més esmenes Matutes.

També en aquest sentit volem que es continuïn simplificant
els tràmits de les ajudes i subvencions al sector agrari; pensam
que els pagesos i les pageses de les Illes s’ofeguen, i
necessiten aire i impuls per fer viable aquest sector econòmic,
aquest sector primari que és estratègic per a les nostres illes
i que necessitam mantenir, també per sortir d’aquest
monocultiu turístic i diversificar el model econòmic.

I, finalment, hem presentat una proposta de resolució
perquè tot el diner que ara arribarà, molt aviat, en relació amb
el pacte contra les violències masclistes, es destini a reforçar

la prevenció de tot tipus de violències contra les dones,
especialment entre el jovent, i a atendre amb més mitjans les
víctimes i els seus infants. Pensam que la lluita contra la
violència masclista ha de ser un compromís absolutament
cabdal d’aquest govern dels acords pel canvi al qual nosaltres
donam suport.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs és el torn del Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Continuant amb les nostres
propostes de resolució en l’àmbit de l’economia, de la
mobilitat i del benestar animal, proposam una qüestió que és
fonamental per a nosaltres i que ha estat defensada per
diferents grups parlamentaris de la majoria, com és acabar
amb les dues reformes laborals, tant la del Partit Socialista de
2010 com la del Partit Popular de 2012; ambdues varen anar
a atacar el cor de les classes treballadores, varen començar a
acabar amb la negociació  col·lectiva, amb els convenis
d’empresa per damunt dels sectorials, varen facilitar
l’acomiadament dels treballadors amb aquesta doctrina TINA
-there is no alternative-, és a dir, que no hi havia alternativa,
quan sí n’hi havia, d’alternativa. Igual que amb les pensions,
que ara diu el Partit Popular defensar. Si la reforma laboral del
Partit Socialista era dolenta, la del Partit Popular ho era més,
i de fet alguns integrants de l’IBEX 35 varen recordar a Fátima
Báñez que va anar massa lluny amb aquesta reforma laboral, i
a més d’això no va fer absolutament res per perseguir el frau
als contractes, per augmentar la inspecció, cosa que sí va fer
aquest govern.

En segon terme, en matèria d’energia, ho hem dit moltes
vegades, hem insistit que és important que l’Institut Balear de
l’Energia pugui comercialitzar l’energia per tal de lluitar
contra els oligopolis que s’han establert al nostre país, per tal
de facilitar també l’obtenció d’energia barata per a les
majories socials. A més, aquest Institut Balear de l’Energia
pot suposar també una millora en l’àmbit laboral, creació de
treball a les renovables, per això s’ha de col·laborar amb el
SOIB i altres institucions.

Per una altra banda, en matèria d’energia també, demanam
un mínim de 3 milions d’euros per a renovables als pressupost
de 2019, només posar plaques al Parc Bit, als aparcaments del
Parc Bit suposaria 2 milions d’euros. Per tant, pensam que és
una quantitat raonable per tal de dur a terme les iniciatives que
volem si volem canviar la situació d’oligopoli del nostre
territori i si volem comercialitzar aquesta energia per part del
Govern.

Per una altra banda, demanam més inversió en R+D+I,
pensam que s’ha d’arribar a la mitjana estatal. Ho deien els
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experts a les jornades de ciència, també necessitam una
agilitat administrativa que pugui facilitar la creació de nous
projectes i apostar per aquesta economia del coneixement
que, d’una vegada per totes, aposti per canviar el model
productiu de les nostres illes.

En matèria de mobilitat pensam que el Pla de mobilitat
d’aquest govern ha arribat tard i pensam que s’han fet moltes
coses, però que encara en queden moltes per fer. De fet, el
trànsit en els darrers deu anys ha augmentat un 42% a les Illes
Balears mentre que a Espanya ha baixat un 6%. Això és un
fracàs per a tota la nostra societat i, per tant, hem d’apostar per
una mobilitat adequada, per l’augment de freqüències i per la
millora i la qualitat del servei.

El cas d’Eivissa crec que n’és un exemple, s’han augmentat
les freqüències un 56% en 2009, perdó en 2019
s’augmentaran aquestes freqüències i des del consell s’han
expedit més de 30.000 noves targetes de bus en poc més d’un
any.

Per finalitzar una qüestió que vàrem coordinar nosaltres
des de Podem, una llei de la qual ens sentim molt orgullosos,
que ha provocat que per primera vegada a la història no hi hagi
morts d’animals torturats a les places de les nostres illes i és
la Llei de benestar animal que vàrem promoure des del nostre
grup parlamentari. Demanam al Govern Sánchez que retiri, per
una banda, el recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta llei
i també que retiri la declaració de patrimoni cultural
immaterial per tal que les comunitats autònomes en l’àmbit de
les seves competències puguin regular aquesta pràctica. Si
alguna comunitat autònoma vol prohibir la tauromàquia, que ho
faci; si alguna comunitat autònoma el que vol és regular-la,
com ho hem fet aquí, que ho faci. Pensam que és una demanda
a la qual poden donar suport tots els partits progressistes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs ara és el torn de la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, bé, jo
tractaré de defensar les resolucions que fan referència a salut
i a serveis socials.

En relació amb l’àrea de salut, hem presentat tres
resolucions que considerem fonamentals per aconseguir una
major qualitat de la nostra sanitat pública i que repercuteix
directament en la salut de la població, com la número 6, que
fa referència a la recuperació dels serveis externalitzats i dels
no sanitaris als hospitals. S’ha comprovat que quasi la totalitat
d’aquesta cambra considera important la recuperació d’aquests
serveis en l’atenció a la ciutadania en aprovar el rescat dels
aparcaments dels nostres hospitals, així com vàrem rescatar

les ambulàncies i així com hauríem de fer-ho amb la resta de
serveis que han demostrat ser un desastre en mans d’empreses
privades.

Un altre tema molt sagnant per a la sanitat pública són les
llistes d’espera, que ja s’han comentat aquí i  ja ho vàrem
demanar l’any passat, però considerem que es necessària
major valentia per abordar-les com pertoca i és que la gestió
que fan de la sanitat pública està molt vinculada als interessos
privats. Per això, trobem la necessitat de desenvolupar una
normativa completa sobre incompatibilitats del personal que
pertany a l’ib-salut, concretament als càrrecs de gestió clínica.
Tot això mitjançant una revisió de les condicions per a la seva
exclusivitat.

Considerem també, un tema prioritari, l’abordatge de la
salut mental abandonada des de fa temps i es comprova tant en
les infraestructures com en la manca de serveis, que abordin
de forma completa el cicle vital d’una persona i es fa ineficaç
i inefectiva tota l’atenció fins ara rebuda en no haver-hi un
seguiment, presentant recaigudes contínues.

 Al llarg d’aquesta legislatura hi ha hagut moltes iniciatives
que han revertit situacions indesitjables, a més esperem més
canvis per part del Govern estatal quant al repagament
farmacològic i la gestió dels medicaments.

El que queda clar és que si realment volem retornar la
qualitat a la sanitat pública la sanitat balear precisa canvis en
els enfocaments, és necessari escometre reformes
estructurals del sistema sanitari i de la seva organització i
gestió.

Però, més enllà d’un sistema sanitari de qualitat, juguen un
paper prioritari al nivell de salut de la població i de la seva
distribució social factors com és l’educació, l’habitatge,
l’urbanisme, el medi ambient, el transport...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats, per favor, baixin un
poquet el to de veu, gràcies.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

.... l’ocupació i les polítiques fiscals. És per això que
presentem una resolució per a que el Govern sigui un veritable
instrument per a l’atenció de les noves demandes socials
reculli i coordini totes les eines, mesures i recursos de què
disposa el Govern per a que la Conselleria de Serveis Socials,
juntament amb els consells insulars i ajuntaments, els posi a
disposició de la ciutadania.

Ja no li podem donar un enfocament merament
assistencialista on les persones que exerceixen la funció de
treballadores socials... treballadors socials són jutge i part
assistencialista, estigmatitzador, burocratitzat i expedidor de
recursos, així són els nostres serveis socials, mentre la nostra
societat canvia i les seves necessitats demanen noves
fórmules d’atenció.
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Per tot això, considerem necessari coordinar tots aquests
serveis d’atenció social, habitatge, educació, sanitat, transport,
polítiques fiscals, agilitar processos, formar els professionals,
oferir programes de prevenció.  De fet, ja es donen passes, la
Llei d’atenció a la infància i adolescència, per exemple, que
serà aprovada aviat, implica totes les organitzacions per a la
seva... totes les administracions per a la seva bona
coordinació.

Per acabar, considerem que la renda social garantida pot
avançar més per a ser aquella eina per la qual vàrem apostar,
una renda que a dia d’avui no soluciona la problemàtica de
l’empobriment de les famílies. Entenem que són molts els
factors com l’habitatge, entre d’altres, com he comentat, però
pensem que és una quantitat econòmica insuficient i que
encara es poden donar més passes per a que aquesta renda
social atengui les situacions per a les quals va ser creada. 

Una renda pot ser la base per a una futura renda social. Ja
s’ha aconseguit ampliar-la a tots els perfils o pràcticament a
tots, ara toca revisar la llei i desvincular-la de l’IPREM per
establir aquesta quantitat que és completament insuficient.

Partint sempre de la idea de la societat que volem, les
polítiques socials han de promoure una societat més
compromesa cap a la protecció de la infància i de les famílies
que necessita el retorn dels nostres joves i les nostres joves,
una societat més plural on la inclusió de la migració sigui una
prioritat.

L’impacte que ens va deixar aquesta crisi estafa ens obliga
a repensar en l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques socials
i cap on han d’anar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Ara és el torn del Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Acabam amb aquesta
sèrie  de presentació de les nostres propostes de resolució,
ens falten les de regeneració democràtica, les de matèria
mediambiental i també en matèria turística. 

En primer lloc, les de regeneració democràtica. Hem
d’insistir, una vegada més, i demanam la constatació per part
d’aquest parlament de la necessitat d’engegar l’Oficina
Anticorrupció; ja va ser dificultós posar-nos d’acord per
aprovar la llei, ja va ser dificultós també aprovar el
nomenament de l’actual director, estam en aquesta tercera
fase de la creació del reglament, esperem que ens puguem
posar d’acord i que no ens acabin d’afectar les amenaces del
Partit Popular quant a aquesta proclamació del tancament
d’aquesta oficina sense que s’hagi encara obert. 

Nosaltres entenem que és indispensable aquesta oficina;
crec que hem de constatar també la falta real de crear un pacte
nacional contra la corrupció, i així ho varen dir els diferents
directors de les oficines anticorrupció quan es varen reunir fa
poc per intentar crear un marc estable de col·laboració, i ho
varen comentar, així com s’han fet plans nacionals contra la
drogoaddicció, a favor de les seguretats vials, és necessari que
hi hagués un pla polític contra la corrupció, com que no és així
és necessari que les oficines anticorrupció puguin tenir la
major autonomia i independència possible de tots els poders
públics justament per poder dissuadir a tots els que treballen
a l’administració pública de comportaments indesitjables.

En matèria mediambiental, ja avui fèiem una pregunta per
part del Sr. Martínez en aquest sentit quant a quines seran les
mesures necessàries per impulsar i promoure la reserva de la
biosfera de Menorca. Ho deia també el conseller, i crec que
podem coincidir i entenem que s’aprovarà per part de tots els
grups també aquesta proposta, si estimam els nostres espais
privilegiats n’hem de tenir cura i els hem de posar estimació,
però a més hi hem de posar recursos. S’ha parlat de
l’ampliació dels límits en el marc de la protecció; s’ha parlat
de la continuïtat del Pla d’acció que hi ha actual contra les
espècies invasores; augmentar els recursos humans, s’ha posat
un naturalista; hem d’incrementar també que els pagesos que
s’encarreguen també de tenir cura d’aquesta reserva de la
biosfera es puguin incrementar els ajuts actuals, que entenem
que amb 150.000 euro és totalment insuficient. 

En aquesta mateixa línia també, mediambiental, també avui
demanàvem a la presidenta per la manera de solucionar els
vessaments d’aigües residuals que hem patit durant aquest
estiu i que hem patit durant moltes dècades també prèviament,
no només durant aquest estiu, això també s’ha de recordar
sempre. No ens hem de tirar els trastos al cap recordant el
passat de com s’ha gestionat tot aquest tema, però el problema
continua allà, i les negociacions que hem tengut sobre
aquestes propostes hem d’incidir, el tema s’ha de solucionar,
i entenem que és una bona mesura que finalment la inversió
del cànon es pugui aplicar completament a les obres
hidràuliques. Ja vàrem estar d’acord en el seu moment, que
l’impost turístic es pogués aplicar de manera... no diríem
prioritària, però sí en una bona proporció a solucionar els
problemes de les nostres infraestructures hídriques. Ens
alegram que el cànon torni a ser finalista, aquesta és una
proposta; també crec que qualque altre grup presenta
propostes semblants, per tant, aprovarem les propostes que
vagin en aquesta línia per afavorir tot el cicle de l’aigua, que és
on han d’anar les inversions del cànon.

Finalment, en matèria turística insistim, una vegada més,
en una qüestió de la qual ja n’hem parlat en altre ocasions, hem
de limitar el nombre de megacreuers que amarren als nostres
ports. La nostra proposta és clara, no és només una qüestió de
com afecta la sobresaturació, de la qual ja n’hem de parlar, en
el casc, i crec que ho veiem aquí, prop del Parlament, quan
intentam passejar i ens trobam amb tots aquests creueristes,
que seran benvinguts sempre i quan evidentment tampoc no
afectin la nostra convivència. Posem un límit a aquests
megacreuers, un màxim de tres al Port de Palma i un
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megacreuer a la resta de ports. Entenem com a megacreuer
aquell que té un màxim de... o un mínim de passatgers de
4.000, per tant, a partir de 4.000 passatgers ja consideraríem
que és un megacreuer. Hem de recordar que el Symphony of
the Seas, per exemple, arriba als 5.500. És un problema de
sobresaturació, és un problema també de les emissions que
suposen un risc per a la salut i per al medi ambient. Ara veiem
que hi ha estudis contradictoris  quant a quines són les
conseqüències de l’emissió de totes aquestes partícules en el
nostre medi ambient. 

Nosaltres entenem que cada població ha de tenir un límit
i d’aquí les diferències també quant a quants de creuers han
d’arribar a cada port. Seguim defensant que sense límits no hi
ha futur i, com deia l’altre dia també en el debat de la
comunitat, només tenim allò que som capaços...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. JARABO I VICENTE:

... de lluitar i crec que aquesta lluita no la fem suficientment. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs, passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Per defensar les 22
propostes de resolució, aquest grup també té el temps repartit,
per tant, és el torn del Sr. Antoni Reus. 

Escrit RGE núm. 10285/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a signar un conveni que faci possible a partir de
2019 les inversions ferroviàries previstes als convenis
signats anteriorment entre ambdós governs i que el Govern
d’Espanya va incomplir i, en especial el tren de llevant. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans d'acabar el 2018, una
proposta de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears per iniciar una nova
regulació de la modalitat anomenada "tot inclòs".

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a començar, abans de finalitzar l’any, la
negociació  per establir un nou sistema de finançament
autonòmic que tengui en compte el principi d’ordinalitat i
que doti de sobirania fiscal les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a complir el Protocol d’intencions signat el 3 de
desembre de 2015 entre el Ministeri d’Hisenda i

Administracions Públiques i el Govern de les Illes Balears
i a aprovar els corresponents convenis que permetin dur a
terme les inversions i els projectes pactats, especialment els
de la Platja de Palma i de S’Enclusa de Ferreries, abans de
31 de desembre de 2018.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de
seguretat ciutadana (Llei mordassa) per tal de garantir la
llibertat d’expressió.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb la resta d’administracions
per tal de reflexionar sobre el paper de la dona a les festes
populars i a lluitar per la igualtat real tal com preveu la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recuperar el Plan Educa 3 per tal de col·laborar
amb l’important esforç pressupostari que realitza el
Govern de les Illes Balears per fomentar l’educació infantil
0-3.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb el Govern de l'Estat per tal
de fomentar el coneixement de la llengua catalana per part
dels funcionaris estatals que exerceixen a les Illes Balears
per tal de garantir els drets lingüístics prevists a l’Estatut
i evitar els casos de discriminació lingüística.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a accelerar l 'ampliació i la remodelació de la
depuradora de Palma, declarada d'interès general.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre
unilateralment ni l’autonomia ni les funcions de cap
comunitat autònoma, ni dels seus poders executiu ni
legislatiu. El conflicte territorial a l’Estat espanyol només
trobarà una solució des del diàleg sense la imposició de
l’article 155.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar les polítiques de suport al petit
comerç, com elements claus dels nostres barris, en venda
on-line i models de venda innovadors.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa estatal per tal que no
s’impedeixi que els ajuntaments es puguin dotar del
personal suficient i de recursos per donar els serveis
públics que necessiten els ciutadans de les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a obrir el diàleg efectiu per possibilitar els
traspassos de competència pendents segons l’Estatut en
matèries com la cogestió aeroportuària, els aeroports i
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ports d’interès general, les costes i el litoral, la justícia i
d’altres.

15. El Parlament de les Illes Balears insta a impulsar
l’aprovació de la Llei de la ciència de les Illes Balears, que
estableixi el marc jurídic necessari per implementar
instruments reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina
real de creixement, qualitat en l’educació i diversificació
econòmica.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar progressivament la dotació de
recursos humans a totes les illes per fer l’adequat control,
inspecció i vigilància en totes les àrees de rellevància
ambiental.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’agricultura sostenible que
contribueix a diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir
l’agricultura ecològica, la rotació de cultius, l‘ús de
varietats autòctones i dels processos ecològics com a part
de la producció d’aliments, disminuint també la quantitat
d’herbicides aplicats en molts cultius en el marc de les
polítiques agràries del Govern de les Illes Balears.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita
contra el frau laboral i la precarietat en l’ocupació, per tal
que s’estableixi un pla de xoc de millora de la qualitat del
treball i dels salaris amb l’objectiu que es pugui arribar a
un salari mínim de 1.000 € mensuals.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a la derogació de l’anomenat Impost al sol per la
via d’urgència.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar els canvis legislatius necessaris  per
dotar d’instruments legals els municipis que pateixin
increments desmesurats dels preus de lloguer per
intervenir per impedir les rendes abusives.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar millorant la formació no
obligatòria i la Formació Professional, impulsant una
estratègia a 5 anys per millorar les competències
tecnològiques en totes les àrees: personal de les
administracions, estudiants universitaris, professionals i
societat en general. L'objectiu és fer front a  l’economia
digital que intensifica dia a dia la seva presència en totes
les àrees de la vida professional i domèstica.

22. El Parlament de les Illes Balears denuncia l'actitud del
president dels Estats Units d'Amèrica vers el poble palestí,
insta el Govern Espanyol a incloure dins la seva agenda
amb el govern dels EEUU la qüestió palestina, la situació
de la seva població refugiada i l'ajuda a l'Agència de les
Nacions Unides per a la Població Palestina refugiada
(UNRWA), instant també que el Govern Espanyol i el

Govern de les Illes Balears augmentin l'ajuda econòmica a
la UNRWA.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president, diputades i diputats. Des de
MÉS per Mallorca hem presentat un conjunt de propostes
adreçades a millorar la vida de les persones; adreçades a
millorar l’educació; adreçades a millorar la cultura; adreçades
a defensar els seus drets, les seves llibertats i que puguin viure
amb dignitat; propostes dirigides a aconseguir una economia
més sostenible; propostes adreçades a garantir el nostre medi
ambient, i propostes també adreçades a rebre un tracte digne
per part de l’Estat a les Illes Balears, perquè només rebent un
tracte digne de l’Estat podem garantir uns serveis dignes als
nostres ciutadans. 

Em centraré, en primer lloc, en les propostes adreçades al
model econòmic i a la sostenibilitat. Aquesta legislatura s’han
fet esforços importants en recerca i desenvolupament i
innovació, per començar es va salvar -i dic literalment salvar-
la inversió estatutària del Centre Bit a Menorca, gràcies a la
gestió àgil de la vicepresidència; es va inaugurar o  s’ha
inaugurat recentment el complex cientificotècnic al ParcBit;
s’ha inaugurat també un servei d’innovació a l’illa d’Eivissa;
s’han multiplicat les convocatòries adreçades a recerca i a
innovació. 

Per consolidar aquesta feina, per garantir una continuïtat,
MÉS per Mallorca fem la proposta número 15: “El Parlament
de les Illes Balears insta impulsar l’aprovació de la Llei de la
ciència de les Illes Balears, que estableixi el marc jurídic
necessari per implementar instruments reals i eficaços per fer
de la investigació, el desenvolupament i la innovació una eina
real de creixement, qualitat en l’educació i diversificació
econòmica.”

L’I+D+I és cabdal en una economia cada vegada més
digital i l’economia digital té un gran avantatge per a les Illes
Balears i és que no pateix d’insularitat, té altres reptes, és cert,
però per a les Illes Balears és una gran oportunitat. Una mostra
d’això és que el llocs de feina tecnològics s’han incrementat
notablement els darrers anys, al voltant d’un 30%. Les
empreses del sector es troben amb dificultats  per trobar
treballadores i treballadors d’aquest sector a les Illes Balears,
han de recórrer en moltes ocasions a sots-contractar les
feines a fora. 

Però no només l’economia cada vegada és més digital, les
nostres vides ho són i des de MÉS per Mallorca fem la
proposta, en aquest cas la 21: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir millorant
la formació no obligatòria i la Formació Professional,
impulsant una estratègia a 5 anys per millorar les
competències tecnològiques en totes les àrees: personal de
les administracions, estudiants universitaris, professionals i
societat en general. L'objectiu és fer front a l’economia digital
que intensifica dia a dia la seva presència en totes les àrees de
la vida professional i domèstica”.
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Cal també dins aquest marc d’economia digital i
globalitzada que donem suport al petit comerç; per això, en
aquest sentit, presentam també la proposta número 12: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar les polítiques de suport al petit comerç,
com elements claus dels nostres barris , en venda on-line i
models de venda innovadors.”

Creiem que són propostes imprescindibles per a mitjà i
llarg termini tenir una economia més diversificada, sostenible
i competitiva, però cal també que els principals sectors actuals
siguin també més sostenibles; per això, volem també que el
turisme millori, que sigui més cívic, que sigui de més qualitat.
S’ha avançat aquests anys en l’estratègia de promoció turística
amb iniciatives municipals contra el turisme incívic, però
queden reptes pendents; per això, presentam una proposta per
a un d’aquests reptes que tenim pendents, que és la proposta
numero 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a presentar, abans d'acabar el 2018, una
proposta de modificació de la Llei 8/2012, del turisme, per
iniciar una nova regulació de la modalitat anomenada "tot
inclòs".

Volem un turisme més cívic, de més qualitat, i que generi
també ocupació de qualitat. Aquesta legislatura hem de
reconèixer que s’ha avançat prou en aquest aspecte; amb el Pla
d’inspeccions coordinat pel Govern de les Illes Balears i amb
el Govern de l’Estat s’ha aconseguit fer aflorar molts de
contractes temporals o parcials que estaven en frau de llei.
S’ha signat també un important conveni dins la hostaleria que
suposa un augment considerable del 17% en quatre anys. MÉS
per Mallorca volem refermar aquesta línia encetada i per això
presentam la proposta número 18: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat a continuar la lluita contra el frau laboral i la
precarietat en l’ocupació per tal que s’estableixi un pla de xoc
de millora de la qualitat del treball i dels salaris amb l’objectiu
que puguem arribar a un salari mínim de 1.000 euros
mensuals”.

Una economia que ha de ser més sostenible i un turisme
que ha de ser de qualitat han de ser compatibles amb la
preservació del medi ambient o no seran. Determinades
imatges que vivim els darrers anys a la Platja de Palma, i no
els darrers tres anys i quatre anys, els darrers deu anys, no
poden seguir passant, i més quan són infraestructures ja
planificades i conveniades amb l’Estat. Per això presentam la
proposta número 10: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat a accelerar la ampliació i remodelació de
la depuradora de Palma declarada d’interès general”. 

Calen també més mitjans humans dins el nostre govern per
a la vigilància ambiental, i per això també feim la proposta
número 16, d’instar el Govern de les Illes Balears a augmentar
progressivament la dotació de recursos humans a totes les
Illes per fer un adequat control, inspecció i vigilància en totes
les àrees de rellevància ambiental. 

Una economia sostenible que necessita també una energia
sostenible; per això és imprescindible des de MÉS per

Mallorca la derogació de l’anomenat impost del sol, i de fet
ja hem sentit notícies que van en aquest sentit, però encara no
és un fet; per això hem considerat necessari incidir i insistir
en aquest aspecte, per això proposam la proposta número 19,
que és instar el Govern espanyol a la derogació de l’anomenat
impost del sol per la via d’urgència.

També dins el sector agrari cal fomentar la sostenibilitat,
per respecte al medi ambient però també per garantir el seu
futur. I ens ho digueren els científics a la jornada de ciència en
el Parlament el passat 17 de setembre, quan ens parlaren de la
crisi dels pol·linitzadors, incidint en el desenvolupament de
mesures necessàries per a la seva protecció, i en compliment
també de la declaració institucional que aprovàrem en aquest
mateix parlament per unanimitat el passat 12 de juny. Per això
també proposam la proposta de resolució número 17 de MÉS
per Mallorca, que és: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a promoure l’agricultura
sostenible, que contribueixi a diversificar el paisatge agrícola,
a afavorir l’agricultura ecològica, la rotació de cultius, l’ús de
varietats autòctones i dels processos ecològics com a part de
la producció d’aliment, disminuint també la quantitat
d’herbicides aplicats en molts de cultius, en el marc de les
polítiques agràries del Govern de les Illes Balears”.

Moltes gràcies. Don pas a n’Agustina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Doncs és el torn de la Sra. Agustina
Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bon dia. Gràcies, Sr. President, senyores diputades i
diputats. Defensaré les propostes de resolució d’educació,
cultura, igualtat i drets de MÉS per Mallorca.

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de
seguretat ciutadana -llei mordassa- per tal de garantir la
llibertat d’expressió”. La Constitució garanteix la llibertat
d’expressió, i aquesta llei, feta ad hoc en un moment en què
el Govern de l’Estat tenia molta contestació social, en lloc de
amb diàleg va respondre amb aquesta llei, mordassa de
malnom, que limita la llibertat d’expressió de la ciutadania.
Parlam de democràcia.

Insta també el Parlament de les Illes Balears el Govern
d’Espanya a col·laborar amb la resta d’administracions per tal
de reflexionar sobre el paper de la dona a les festes populars
i lluitar per la igualtat real, tal com preveu la Llei 11/2016, de
28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Encara que la
tradició s’ha de guardar, i és fruit del passat, hem de mirar cap
a un futur. Si no començam a rompre estereotips masclistes
i patriarcals arrelats a les festes popular, fruit d’una societat
d’un temps, mai no anirem a una societat igualitària del nostre
temps. Parlam d’igualtat.
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Instam també a retornar la propietat de la casa d’Emili
Darder, expropiada amb un judici que encara no s’ha pogut
anul·lar, i que el condemnaren per ser batle republicà, govern
sorgit d’eleccions democràtiques i tombat per un cop d’estat
fallit que va derivar en una guerra civil espanyola guanyada per
colpistes militars i falangistes, entre d’altres, amb la mateixa
ideologia feixista dels anys vint i trenta de governs com Hitler
i Mussolini. Però a Espanya no s’ha fet mai un procés de
Nuremberg. Retornar a la legitimitat democràtica és el mínim
que es pot fer després de vuitanta anys si volem la concòrdia.
Parlam de democràcia.

Instam també a recuperar, el Govern d’Espanya, el Pla
Educa 3 per tal de col·laborar amb l’important esforç
pressupostari que realitza el Govern de les Illes Balears per
fomentar l’educació 0-3. El Govern d’Espanya va desenvolupar
aquest pla per fomentar les escoletes 0-3, que són
responsabilitat de diferents administracions, i a causa de la
importància d’aquesta etapa educativa sol·licitam aquesta
ajuda una altra vegada. Parlam d’educació.

“El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
col·laborar amb el Govern de l’Estat per tal de fomentar el
coneixement de la llengua catalana per part dels funcionaris
estatals que exerceixen a les Illes Balears, per tal de garantir
els drets lingüístics prevists a l’Estatut i evitar els casos de
discriminació lingüística”, ja no només per complir amb
l’Estatut, sinó també per tenir funcionaris propers a la
ciutadania. Parlam de cultura i parlam de convivència.

La número 11: “El Parlament insta el Consell de Ministres
del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment ni
l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma, ni
dels seus poders executiu i legislatiu”. El conflicte territorial
a l’Estat espanyol només trobarà una solució des del diàleg,
sense la imposició de l’article 155 de la Constitució, amb una
interpretació concreta, a més. La via política és la solució a un
problema polític. La judicialització mai no serà la solució,
perquè es podran empresonar uns quants polítics que
representen un poble, però no podran empresonar ni fer callar
un poble. Parlam de democràcia.

I finalment, la darrera: “El Parlament denuncia l’actitud del
president dels Estats Units envers el poble palestí. Insta el
Govern espanyol a incloure dins la seva agenda amb el Govern
d’Estats  Units la qüestió palestina, la situació de la seva
població refugiada i l’ajuda a l’Agència de les Nacions Unides
per a la població palestina, UNRWA. Instam també que el
Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears augmentin
l’ajuda econòmica a l’UNRWA”, conflicte humanitari que fa
generacions que resisteixen en molt difícils situacions, on
moren nins per bombes i per manca de menjar i manca de
suport sanitari. Parlam de drets universals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs és el torn del Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Ja per finalitzar aquesta intervenció
per defensar les propostes presentades, propostes de
resolució, presentades pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, hem deixat per al final aquelles que tenen una
importància en relació amb el finançament i la nostra
economia, i que depenen del Govern de l’Estat, que és una
qüestió, per tant, fonamental, perquè sense recursos, sense
recursos, la nostra sanitat, la nostra educació, la nostra
mobilitat, les nostres polítiques econòmiques pateixen. Per
tant és fonamental tenir els recursos adequats, i aquests
recursos han de venir de totes i cada una de les qüestions que
tenim en aquests moments pendents i damunt la taula.
Evidentment una de fonamental, i que estic segur que avui hi
haurà propostes de resolució en aquest sentit que podrem
consensuar entre tots els grups, el règim especial de les Illes
Balears.

Però al marge d’aquesta, la primera i fonamental, una
qüestió pendent des de fa molts d’anys, des del començament
de l’autonomia, des de la LOFCA, el nostre sistema de
finançament. Hem d’exigir al Govern d’Espanya un
finançament que no discrimini les Illes Balears, que no suposi
un greuge per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, que no suposi que un alumne a les Illes Balears o un
pacient dels nostres hospitals està pitjor finançat que un
alumne o un pacient a qualsevol altre racó de l’Estat espanyol
i això avui dia passa, passa i ha passat amb diversos governs
tant de dretes com d’esquerres a Madrid.

Per tant, el nostre sistema de finançament ha de canviar,
entre d’altres coses ha de garantir el principi d’ordinalitat, no
por se que siguem dels que més pagam i en canvi a l’hora de
rebre estiguem ben a baix o evidentment també ha de tenir en
compte la sobirania fiscal de les Illes Balears.

També en qüestions econòmiques i de finançament hi ha
tota una sèrie de convenis que al seu dia es varen signar amb
el Govern d’Espanya i que no s’han complit sistemàticament,
jo voldria destacar, que és la proposta número 1 a més de les
que presentam avui, la del conveni ferroviari, el conveni
ferroviari d’aquelles infraestructures ferroviàries que estan
incloses al Pla de mobilitat i especialment, com diu la
proposta, la del tren de Llevant, no únicament i exclusivament
aquesta, evidentment, però crec que cal destacar el tren de
Llevant per diverses qüestions: perquè les obres estaven
començades, perquè tots els batlles de la comarca hi estan a
favor i perquè gran part dels partits que som avui en aquesta
cambra, especialment els partits d’esquerres ens vàrem
comprometre a la passada legislatura a dur a terme aquesta
infraestructura si hi havia el finançament adequat, el
finançament adequat s’ha d’exigir en aquest cas al Govern
d’Espanya.
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També afegiria, i és el punt 4 de MÉS per Mallorca, les
inversions estatutàries, les inversions estatutàries que el
Govern d’Espanya es va comprometre a dur a terme i aquelles
especialment que ja havien caducat, que a la passada legislatura
el Govern del Sr. Bauzá i Company no varen ser capaços de
dur a terme i que varen perdre i  que aquesta legislatura el
Govern de les Illes Balears ha hagut de pagar, però el Sr.
Montoro, al protocol de desembre de 2015, l’anterior
ministre d’Hisenda es va comprometre a retornar aquests
doblers perquè es poguessin fer les infraestructures,
especialment em referesc al Conveni de la Platja de Palma i
al de S’Enclusa de Ferreries.

Llavors també volem reclamar tota una sèrie de
competències estatals, és el punt 14 de les propostes, que
tenen referència en qüestions fonamentals per a l’economia de
les Illes Balears, i especialment em referesc a la competència
de costes i litoral, perquè ningú no dubtarà que a una terra
illenca com la nostra el tema de la competència de costes és
fonamental tant des del punt de vista mediambiental, com des
del punt de vista econòmic, com des del punt de vista social,
i la principal infraestructura de les Illes Balears, la principal
infraestructura econòmica de les Illes Balears de la qual depèn
totalment i absolutament la nostra economia que són els ports
i aeroport d’interès general.

Per tant, hem de reclamar, hem de reivindicar una vegada
més la cogestió aeroportuària. No pot ser, de cap de les
maneres, que no puguem participar de la gestió dels aeroports.
Evidentment, a nosaltres ens agradaria tenir la competència
total i absoluta sobre els aeroports, un sistema descentralitzat
que no és cap cosa estranya, el tenen a França, el tenen al
Regne Unit, el té Estats Units, el té Canadà, qui és que no el
té? Els països tercermundistes, països de l’antiga Europa de
l’est i Espanya. Bé, idò nosaltres volem, com a mínim, la
cogestió aeroportuària.

I ja per acabar també evidentment hi ha un punt fonamental
per a nosaltres que és l’autonomia de les administracions
locals, modificar per tant les normatives estatals que
impedeixen avui per avui encara que els ajuntaments es puguin
dotar de personal suficient i de recursos necessaris per donar
els serveis públics als ciutadans de les Illes Balears. Hi ha
hagut ja canvis en aquest sentit a la darrera llei de pressuposts,
però encara no és suficient i  per tant, hem de reclamar -
consideram- des del Parlament de les Illes Balears també que
l’administració local es pugui dotar del personal adequat i que
pugui donar els serveis públics als ciutadans.

Tot aquest paquet, ja vaig acabant, Sr. President, però esper
que sigui benvolent ja que els meus companys no han esgotat
el temps, tot aquest paquet -com dic- de propostes,
evidentment les 22 que el grup parlamentari proposa,
especialment incideixen -com he dit abans- en temes socials,
en temes mediambientals, en temes de serveis públics a la
ciutadania i sobretot -com he dit- economia i finançament per
dur a terme tots i cadascun d’aquests serveis públics
fonamentals per no ser discriminats arreu de l’Estat.

Moltes gràcies, esperam el suport de la resta de grups.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Doncs passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per defensar les 16 propostes de resolució té la
paraula el Sr. Jaume Font.

Escrit RGE núm. 10252/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar destinar, a partir de l’any que ve, la
totalitat de la recaptació del cànon de l’aigua en el
manteniment, la millora i l’ampliació de la xarxa de
depuració d’aigües residuals de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla per separar les
xarxes de pluvials i d’aigües fecals a tots els municipis de
la comunitat autònoma.

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir regulada l’activitat dels cotxes de
lloguer abans de finals 2018.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures efectives, coordinades amb
totes les administracions competents, per eradicar la venda
ambulant il·legal i donar suport al comerç de proximitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la viabilitat d’una línia ferroviària
entre Maó i Ciutadella.

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

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar l’increment de l’ecotaxa aprovat
enguany i tornar als plantejaments inicials fins que
l’impost estigui plenament consolidat.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el consells insulars a impulsar una política
favorable a la modernització dels establiments turístics, tot
evitant posar-hi entrebancs.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el consells insulars a replantejar la política
sobre el lloguer turístic, a fi i efecte de fer aflorar l'oferta
que compleixi uns requisits mínims de qualitat.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a canviar la central de contractació per tal de
garantir que, respectant els principis de publicitat i
concurrència, els petits i mitjans empresaris puguin
participar i que es facin lots que es licitin per illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que insti el Ministeri d’Hisenda a modificar la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tinguin els comptes sanejats.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a  augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu que en 2 anys se l'hagi situat dins la mitjana
estatal d’inversió per alumne universitari.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a duplicar la inversió en R+D+I.

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

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
nosaltres hem repartit aquestes 16 propostes en sis grans
apartats.

El primer de tots, que fa referència a la primera i segona
propostes de resolució, té a veure amb depuració i té a veure
amb millor gestió de l’aigua.

La primera fa referència a una cosa de la qual tots parlam,
veig que tothom està parlant que el cànon sigui totalment
finalista. Nosaltres pensam que ha de ser totalment finalista
per a depuració -per a depuració-, perquè el cànon que es
cobra als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears el paguen
per a depuració, no el paguen per a subministrament d’aigua en
alta ni subministrament d’aigua en baixa. 

Ho dic perquè he començat a sentir que podia ser possible
una transacció si realment fos per al cicle de l’aigua, no, per
a depuració, perquè el que és la venda aigua en alta té una altra
fons d’ingressos a través de l’aigua que hi ha de la costera, a
través de l’aigua que hi ha de les dessaladores, a través de
l’aigua que hi ha de Sa Marineta de Llubí, és a dir , a través
d’aquests ja hi ha un preu d’aigua en alta i en tot cas no
hauríem de mesclar una cosa amb l’altra i sempre vigilar que
quan ven la conselleria aigua dessalada als ajuntaments la

venguin al preu que toca i quan no ens en comprin que baixin
l’aigua. Ja en parlarem un altre dia d’això.

L’altre qüestió és la que fa referència, que ahir vaig tenir
un rifirrafe a una ràdio amb el Sr. Jarabo. El Sr. Jarabo quan va
arribar aquí és evident que no sabia moltes coses, però després
de tres anys i quatre mesos convé saber almanco de qui són les
competències de les coses i  aquí jo faig una proposta, que
baldament sigui competència dels ajuntaments -baldament
sigui competència dels ajuntaments- afecta directament a
l’administració autonòmica i en concret a la Conselleria de
Medi Ambient.

Que és que...?, com vostès parlen sempre i tots parlam
sempre, que hi ha municipis que no tenen separada la xarxa de
pluvials de les fecals i això és el problema més greu que tenen
les nostres depuradores perquè una vinguda d’aigua d’una
ploguda als municipis on no estan separades romp tot el cicle
biològic de la primera part de depuració  i tots els bichitos
aquests que han de posar després perquè torni començar el
procés tarden dues o tres setmanes a posar-se en marxa i si hi
ha una altra vinguda d’aigua, idò, dues o tres setmanes més. 

Què passa?, que si passa un mes i mig tota l’aigua que tiram
a la mà va sense cap tipus de depuració, fins i tot d’aquelles
depuradores que tenen un sistema terciari perquè l’aigua el
que fa és rompre el cicle, l’aigua pluvial.

Per això nosaltres pensam que s’ha de fer un pla,
baldament no sigui competència del Govern sí que li afecta, un
pla de separació d’aigües pluvials i aigües fecals.

Em poden dir a les seves respostes: “és que això els
ajuntaments i els consells, el pla d’obra i servei, durant molt
d’anys ho han duit”, idò no ha estat suficient. No ha estat
suficient, quan un veu les vingudes d’aigua se n’adona que hi ha
municipis que no han fet la feina aquesta. L’haurem de fer.

I nosaltres el que deim és que s’ampliï si un cas la part que
es dóna a cada consell per al seu pla d’obra i servei, que se’n
faci un específic amb una ajuda tal vegada de 2 milions d’euros
a Menorca, 2 milions d’euros a Eivissa, 5 milions d’euros a
Mallorca, ¿eh?, perquè hi hagi un pla que la gent aquella que no
l’ha fet hagi de separar pluvials de fecals i no passaria res -no
passaria res- que hi hagués només aquells municipis que no
l’han fet. 

Bé, hi sortiran guanyant i els altres ho hauran gastat abans?,
bé, però el que tendrem és que no arribarà l’aigua pluvial a les
depuradores i no rompran els cicles de depuració.

Esper comptar, nosaltres des d’El Pi esperam comptar amb
la seva ajuda.

 Les altres dues tenen a veure amb el transport, és a dir,
nosaltres seguim pensant que s’ha de fer un estudi de viabilitat
de la línia... possible futura línia de tren Ciutadella- Maó, un
estudi de viabilitat. No deim que definitivament s’hagi de fer,
però si no tenim totes les eines per saber-ho difícilment
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podem saber si ens estam equivocant o no i és amb aquesta
humilitat que els ho plantejam.

L’altre qüestió, que té un error mecanogràfic, és la que fa
referència a la número 7, que era el Parlament insta les Illes
Balears, el Govern de les Illes, a garantir com a servei públic
les connexions aèries de Menorca i Eivissa amb la península.
Bé, aquí va caure un part de la “daixona”, això tenia..., però
vaja, la podem transaccionar... a més hi ha hagut el Sr. Carlos
Saura que me n’ha parlat, la idea és que va fer ara fa quinze
dies a Madrid el diputat de Nova Canària la pregunta al
ministre Ábalos que instàs davant la Unió Europea, d’acord
amb (...) perifèrics, em sembla molt bé, però perquè els
garanteixin el servei públic d’aquestes línies amb aquests
descomptes que ara tenim

A nosaltres ens diran, bé, és que vosaltres no sou
ultraperifèrics; bé, però tal vegada, com deia algú fa anys, som
adjacents, és a dir, hi ha aigua per enmig i si hi ha aigua... No
n’hi ha tanta com a Canàries? No, però n’hi ha un poquet, hi ha
un cost, perquè això no va tant de quilòmetres d’aigua, eh!,
sinó que va més pel cost, perquè un contenidor posat de
Tenerife a Londres val 1.200 euros i un contenidor posat de
Menorca a Barcelona en val 1.250, no hi tendrà res a veure
l’aigua, perquè aquell contenidor tocaria ser més car,
maldament després el subvencionin; qualque cosa passa aquí.
Un contenidor d’aquí a Barcelona val aquests 1.250 euros i un
contenidor de Barcelona a Marsella, que és la mateixa
distància, resulta que en val 750; qualque cosa passa aquí. Per
tant, aquí nosaltres creiem que si el Govern comença a mirar
a través del Ministeri de Foment que Canàries els garanteixi
amb un declaració de servei públic aquestes línies perquè no
es pugui jugar amb aquest 75% de descompte i sigui el 75,
també l’iniciï per a Balears.

Què al final ens hauran de tractar d’una forma distinta a les
ultraperifèriques? Segurament que sí, però si no obrim el
meló no en menjarem mai amb aquesta gent, perquè aquests
són caparruts...

(L’intervinent pica el faristol amb l'artell)

..., són caparruts. Hem d’obrir aquest tema. 

L’altra qüestió és de comerç. Mirin, nosaltres seguim
pensant que amb la baixada que hi ha del comerç, de vendes de
comerç, el tema de la venda ambulant il·legal és fonamental,
fonamental; per això, seguim demanant que es prenguin
mesures efectives. S’ha demostrat que quan es fa a premudes,
funciona; idò, no es tracta d’anar a premudes, es tracta d’anar
a velocitat constant. N’hi ha prou que anem a 20 i no facem
carreres d’anar a 40 o a 60 o  a 100, com es va fer ara una
acció, no! Aquestes accions per aturar la venda ambulant
il·legal ha de ser constant, constant, constant, perquè els
imposts que paguen les empreses, els autònoms que paguen
els comerciants, els sous que paguen als empleats dels
comerços aquests són constants, aquests són constants, és a
dir, dia 30 a pagar, Seguretat Social, tant, eh!, l’IVA cada tres
mesos, retencions de lloguer, retencions de personal, són
constants, són constants. En canvi, l’administració a l’hora

d’actuar contra els il· legals que lluiten contra aquests
comerciants no són constants, anam a premudes, avui farem
una acció, demà en farem una altra.

Quan fem les accions es demostra que hi ha unes màfies
brutals que manegen aquesta situació. Com hem dit altres
vegades, i per a la gent afectada, que són els que empren, aquí
necessitam fer un pla a través de Benestar Social, de mirar
amb les ajudes que tenim per aquí d’ençà com realment podem
trobar un futur per a aquesta gent perquè no siguin
manipulades per les màfies. Però el que és evident és que hi
ha una brutalitat de gènere que entra a les Illes Balears de
forma il·legal que quan es vol, quan es vol, que vol dir cuando
se quiere, eh!, s’agafa; idò, volem que s’agafi tot i de forma
constant. 

Esper comptar especialment amb el vot de MÉS que eren
els que abans defensaven els petits comerciants. 

En tema turístic hem presentat cinc esmenes, miri, o cinc
propostes de resolució. Nosaltres pensam que abans de final
d’enguany hauria de quedar aprovada la regulació del tot
inclòs, per una raó molt clara, si aquesta regulació del tot
inclòs du modificacions a la contractació, que en durà, de
segons quin tipus d’establiments, com més aviat els ho diguem
més fàcil és que compleixin l’any que ve. Jo, és clar, no sé
quants d’empresaris tenim aquí dins, però si jo he de
contractar l’any que ve i l’administració em canvia una cosa,
que jo estic d’acord que la canviï, no tan sols això, que la
demanam, necessita temps suficient per parlar amb el seu
majorista de viatges per dir-li, escolta, això no ho puc fer, ara
són aquests estàndards de qualitat, hauràs de dir als que tenen
la compra mig feta que d’aquesta manera no, ara això voldrà
això altra. Ens hem de saber posar en aquest lloc d’aquests
empresaris, perquè això afecta també tots els treballadors que
tenen aquestes empreses. 

Per mor d’això, nosaltres demanam que estigui aprovat
abans de finals del 2018, perquè si vostès aproven això dins el
primer semestre del 2019 no hi haurà cap establiment turístic
que acompleixi la legalitat del tot inclòs l’any que ve perquè
la contractació ja està feta. Aquesta és la qüestió, eh!, i ja no
serà el 2020 tampoc, seria el 2021.

L’altra qüestió és regular de forma definitiva, abans que
acabi l’any, això és el conte de Juan Pimiento, que nunca se
acaba, pero ya se acabó, que és el tema dels cotxes de
lloguer; no hem estat capaços de regular quants n’hi caben,
hem estat capaços de saber quants n’hi caben a Sa Calobra,
quants n’hi caben a Formentor, però quants n’hi caben dins
Mallorca no. És un problema d’ocupar un poquet més el
cervell, és més grosset que Sa Calobra, és més grosset que
Formentor. És Mallorca, és Menorca, és Eivissa, és
Formentera, eh!, és tan senzill com això.

Ens és igual els empresaris de Formentera, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca que es dediquen als cotxes de lloguer,
que paguen els imposts aquí, que tenen els empleats aquí; és
que ens és igual a nosaltres, aquí; ens hem tocat els nassos
d’ells, hem deixat que els grossos campin a sus anchas i facin
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la revenda del cotxe de segona mà sense pagar IVA i amb
rebaixada del valor del cotxe. Ho sabem tots, ho escriuen els
mitjans de comunicació i vostès, que tenen la majoria, i
nosaltres, que els hem instat durant quatre anys, i vostès que
han votat a favor propostes de resolució, no ho fan. No em
contin que tenen un estudi, perquè l’estudi, per a què serveix?
Per a què serveix l’estudi?

Bé, no em bastarà el temps, però és igual. 

L’altra qüestió té a veure amb l’ecotaxa. Podemos, que va
ser aquell partit que un poc més es carrega que no s’aprovi
l’ecotaxa i El Pi que va salvar l’ecotaxa en aquell moment, amb
crítiques molt dures per part del PP, però bienvenido al club
si comença a dir que l’ecotaxa no la llevaran, sí que El Pi
també ha dit sempre que no l’havíem de pujar, no l’havíem de
pujar.

Queden unes feines molt importants amb l’ecotaxa,
principalment dues; una, qui ens la cobra, que són els hotelers,
però, és clar, vostès se’n toquen els nas, se’n toquen el nas,
miri que nosaltres els hem donat branca als hotelers, però qui
ens la cobra té una feina administrativa, ens fa una feina de
recaptació, hem de millorar aquest assumpte, Sr. Castells,
l’hem de millorar. Si vostè té un client a ca seva vostè li cobra
per la feina que li fa, m’explic? I aquí ens fan una feina que
l’hauríem de millorar perquè sigui més àgil i més transparent.

I l’altra qüestió és que si els  c iutadans de Balears volen
entrar a un lloc i saber en què s’ha gastat l’ecotaxa el primer
any, no ho poden saber, no ho poden saber, i en quin estat es
troba, tampoc no ho poden saber, per la qual cosa nosaltres
diem, millorem l’ecotaxa, si hem de pujar després vint
cèntims, trenta cèntims, quaranta... ja ho farem. Molts
d’estrangers saben que demanen a molts d’ajuntaments, a
molts d’ajuntaments!, a molts d’hotels, en què es van gastar els
doblers de l’any passat? És tan fàcil com això. Després... fora
d’aquest parlament hi ha vida, són molts més els que són fora
que tots els que vivim i ens retroalimentam de la política;
nosaltres podem ser 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, mitjans de
comunicació, polítics, assessors i això, però a fora n’hi ha
1.100.000 que es demana coses tan senzilles com les que li
acab de dir. I no, no ho fem. Per mor d’això demanam, en
aquest cas, eliminar l’increment, eh!, eliminar l’increment. I
esperin, quan l’impost estigui consolidat ho podem fer, podem
pujar-lo.

El Parlament també el que volem és que el Govern de les
Illes i els consells insulars impulsem una política favorable a
la modernització d’establiments turístics, tot evitant tots els
entrebancs possibles. És a dir, ens hem carregat que els hotels
es puguin modernitzar, i això tendrà conseqüències dins altres
sectors, construcció, menestralia i tot això, molt forta, però
vaja, ja en parlarem i ho arreglarem l’any que ve si és
necessari; ens haurem d’entendre entre tots i li haurem de
donar una solució, perquè veurem que aquí l’atur, l’atur pujarà,
eh!, i amb això no dic que siguem decisius o no, qui entri haurà
de tractar aquest tema, perquè és un tema estadístic que hi
haurà increment d’atur en tot els serveis al voltant de la
construcció.

Però hi ha una altra cosa, ens queixam que no es
modernitza l’oferta complementària, ens queixam que no es
modernitzen els comerços, hem fet cap pla per ajudar que es
modernitzin? No, hem fet línies d’emprenedors...
d’emprenedors! Als que hi ha, als que obren cada dia, als que
cada dia paguen, els hem fet cap pla? No, vàrem fer un pla per
als hotelers, però els hem fet cap pla als  petits? A aqueixa
massa d’autònoms que hi ha a les Illes Balears de comerciants
que a tants mítings demanam i defensam, però després, com
l’acudit d’Eugenio, -¿hay alguien más aparte de las
palabras? Hijo mio, está Dios. ¿Dios? Dios, sí, pero Dios
es un tema de fe.

A final de mes, hi ha l’administració que em digui vostè
tendrà uns descomptes amb això? Jo li obriré una línia
d’ajudes perquè vostè faci una façanes maques, atractives o li
faré unes ajudes per a tots perquè amb el tema de venda on
line puguem tenir un software que tots puguem emprar, o
només els emprenedors? Fins que l’emprenedor sigui madur
ens queden milers d’autònoms, dones i homes, que obren el
seu comerç cada dia i veuen com s’acaba una legislatura on no
hi ha hagut una sola mesura, una!, que sigui igual per a tots, per
a ells. I això és el que demana El Pi, que es faci un projecte en
aquest sentit per als establiments turístics perquè hi cabria
tothom, hi cabria un forn, hi cabria tothom; i ara hi ha doblers,
hi ha més doblers que abans; no estam per estirar els doblers,
estic totalment d’acord, i estic d’acord que han de ser
prioritaris per a segons quines qüestions, com les sanitàries,
educatives o de benestar social, però hi ha un marge, hi ha un
marge. Més; jo crec que només que es veiés la intenció
canviaria, canviaria.

L’altra qüestió té a veure amb el que fa referència a
replantejar la política del lloguer turístic. Vaig veure ahir, el
Sr. Company -em sap greu que no hi sigui- que feia un tuit, que
ells havien demanat sempre que fossin els ajuntaments que
fessin zonificació. Hem estat mirant avui matí i no hem trobat
cap esmena en aquest sentit a la Llei turística però benvinguts
al club, perquè em pens que el Sr. Melià ha fet el cuc de
l’orella malalt a aquest parlament en aquesta qüestió, però
bienvenidos al club al PP, amb la qual cosa li alab el gust en
aquest sentit, perquè nosaltres fa estona que diem aquest
assumpte, i el que pensam és que no hem aflorat l’oferta que
hi havia, no l’hem aflorada, i hem posat molts d’entrebancs a
la tramitació perquè no pugui aflorar, i això afecta milers i
milers de famílies. Afecta fins i tot alts càrrecs del Govern,
perquè això és un galliner, eh?; un galliner no, un quartó;
Mallorca és un quartó, i si vas a Menorca és un altre quartó, i
ho arribes a saber tot. Clar, jo els deman, El Pi els demana que
per favor replantegin aquesta situació de complir els requisits,
perquè si no fem això difícilment donarem sortida a una
realitat que hi ha, que seguirem tenint problemes.

L’altra qüestió -i  vaig acabant- és el tema d’educació i
investigació. Mirin -estic content que hi hagi el conseller-,
crec que és el moment..., tots reconeixem que fem un esforç
important de 1.000 milions d’euros, tots reconeixem que dins
els 1.000 milions d’euros hi tenim formació, tots reconeixem
que quan dèiem 1.000 milions era sense formació; jo el que
no puc fer a 57 anys és fer tants de compartiments perquè
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tornaré boig. Eren 1.000 milions per a educació, i a formació,
tots els que siguin necessaris. Jo vaig dir allò de 1.400
milions d’euros; em diran: “Jaume, és un desbarat”. No és cap
desbarat, no, fan falta, fan falta. Jo no..., nosaltres tres no hem
fet cap guerra del tema de les aules modulars, ni una, ni una; és
a dir, qui no ha sofert o sofreix mai no pot sentir el patiment
del que sofreix, i en això jo em fic dins el sofriment del
conseller; com si fos del PP, m’hi ficaria exactament igual,
igual!, per aquesta qüestió de les infraestructures, per la qual
cosa nosaltres pensam que en aquest sentit -i en aquest cas no
parl d’educació de primària, ni secundària ni batxiller, parl de
la Universitat- a la Universitat el campus ens caurà, ens caurà.
Necessitam augmentar i  en dos anys arribar a la mitjana
d’inversió per alumne que té l’Estat espanyol. No tan sols
falten doblers a la docència, no tan sols falten doblers per a
infraestructures o tecnologia, sinó que també fan falta els
doblers per mantenir un campus que té més de trenta anys, i
això ens ho diuen cada vegada que anam a parlar a la
Universitat, amb la qual cosa els demanam que en dos anys,
aquest pressupost 2019 i 2020, arribem a la mitjana.

L’altra qüestió, que no tendré temps, després de la venguda
que la vicepresidenta va organitzar d’un dia de ciència aquí en
el Parlament, no tenc cap dubte: hem de doblar la inversió que
tenim en I+D+I, en R+D+I, l’hem de doblar, l’hem de doblar.
No arribarem a la mitja de l’Estat, encara, però l’hem de
doblar, perquè la pregunta que jo vaig fer al Sr. Carod és: “si
a vostès demà els posassin l’1,19% -el Sr. Jarabo hi era, i la
Sra. Núria Riera també- tendrien capacitat per gastar aquests
doblers?”; perquè si hagués dit: no, no, però va dir  un sí
rotund, rotund. Jo no els dic que ens posem a l’1,19, però que
doblem el que tenim.

I en economia, per acabar, els puc dir que nosaltres el que
pensam és que s’ha de garantir la contractació pel que fa
referència a la participació de les petites empreses a distintes
lic itacions del Govern; el que passava a Menorca abans, i a
Eivissa, que en educació i en sanitat hi havia empresaris de
Menorca i d’Eivissa que participaven de la compra de paper, de
gases i coses d’aquestes, ara, centralitzat de la forma que està,
aquest negoci ha desaparegut a Menorca i a Eivissa, i això ha
de quedar allà, això, ha de quedar allà! És a dir, per què ha de
tancar una papereria?, per què ha de tancar una persona que
feia feina amb productes, i eren un empleat o dos, amb
productes sanitaris per poder ajudar? Aquestes coses El Pi les
demana reiteradament i les seguim demanant.

I també pensam que s’han d’eliminar les restriccions de
creació  de places i de despesa als ajuntaments que hagin
complit. Com fas amb 66 milions d’euros al banc i necessites
contractar gent per a ajuda a domicili? Jo deman als companys
del PSOE, ara que governau, pegau un cop damunt la taula per
aquests ajuntaments que tenen els doblers al banc.

L’altra qüestió . Pensam que s’han de fer els estudis que
corresponguin per poder impulsar de forma ben dotada els
traspassos que ens queden -vaig acabant, president- els
traspassos que ens queden pendents, com en justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general -i MÉS per Mallorca
n’ha parlat i supòs que MÉS per Menorca en parlarà-, costes

i litoral... No hem fet res d’això. I després veim que hi ha
problemes amb la Fiscalia de Menors, en tema de masclisme,
que no hi ha recursos; ens espanta.

I l’altra qüestió és la que fa referència a tot el que són els
impostos. Nosaltres des del primer any...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, he acabat. ...des del primer any les esmenes que hem
presentat, des del primer any, les esmenes que hem presentat
pel tema de pressuposts, aquí ja no els he presentat les rendes
baixes i mínimes, només els he presentat el que fa referència
a modificar, fer canvis normatius per reduir l’impost de
successions i donacions.

Moltes gràcies, i esper la seva confiança. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca per defensar les 16 propostes
de resolució RGE núm. 10272/18. Té la paraula el Sr.
Castells.

Escrit RGE núm. 10272/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca:

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que
finalitzi el primer trimestre de l'any 2019.

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb més efectius econòmics i de
personal el desplegament del Decret de posidònia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Decret de creació de l’Oficina de
Drets Lingüístics abans d’acabar l’any 2018.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat i la
Comissió Europea la declaració d’obligació de servei
públic (OSP) de la ruta Menorca-Barcelona.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la secció del pressupost de l’any 2018
corresponent a la Conselleria d’Educació tingui una
dotació mínima de 1.000 milions d’euros.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport decidit al centres docents
amb Pla d'Innovació Educativa (PIP), dotant-los dels
recursos humans i materials necessaris perquè les
experiències reïxin.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el programa TISE a tots els instituts
d'educació secundària de les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar l'elaboració d'una pla d'atenció a la
diversitat en el sistema educatiu que sistematitzi totes les
accions adreçades a la inclusió educativa.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una nova línia d'ajuts a les entitats
representatives de la comunitat educativa destinada
(federacions de pares i mares, associacions de docents i
associacions de directors) exclusivament a dotar-les de
recursos humans que els permetin dur a terme la seva
comesa en condicions.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i aprovar un projecte industrial
estratègic del sector lleter menorquí, que exploti les
sinergies entre els actius ramaders i industrials i que
afavoreixi un reforçament de les expectatives empresarials
de Quesería Menorquina.

13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a incloure l'aprovació d'oposicions docents com
un mèrit en les convocatòries de selecció de personal
funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat el compliment
del Reial Decret 1034/99 pel que fa a les compensacions al
trànsit interinsular de mercaderies.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat la modificació
del Reial Decret 1034/99 per tal de simplificar la gestió de
les compensacions al trànsit de mercaderies, atendre totes
les sol·licituds que compleixin els requisits sense establir
un sostre màxim a repartir i per excloure aquestes
compensacions del règim de mínims, en coherència amb el
que estableix la Llei del
Règim Especial de les Illes Balears.

16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges
per millorar-ne l'accessibilitat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom una altra
vegada. Els presentaré les nostres propostes de resolució, que
crec que podem agrupar en tres paquets, tots ells diversos
però que obeeixen a tres preocupacions diferents.

Als primers sis punts el que hem fet és recapitular aquelles
qüestions que durant els últims mesos o fins i tot durant la
legislatura nosaltres hem estat insistint, i molts dels quals han
anat resolent-se i se’ls ha anat donant resposta d’una manera
o una altra, però en queden uns quants que encara, doncs en
aquest darrer debat d’orientació política general, hem de posar
sobre la taula i hem de cridar l’atenció perquè considerem que
encara no estan resolts de forma satisfactòria.

El primer -en va parlar el nostre portaveu en el debat de la
setmana passada- és el de revisar les compensacions per
manutenció i allotjament dels malalts i familiars que s’han de
desplaçar per ser atesos en un hospital fora de la seva illa de
residència; em sembla que és un tema en què tothom està
d’acord, que és un tema obvi, que és un tema evident que les
dietes que se paguen són totalment insuficients, per no dir
ridícules; a més a més amb les inversions que s’han fet i amb
els serveis que s’ha descentralitzat ha disminuït la demanda
d’aquests desplaçaments, han disminuït els desplaçaments; per
tant no implicaria un increment pressupostari important i, com
dic, són unes compensacions molt baixes i per tant creiem que
s’han de fer tots els esforços per resoldre-ho d’una vegada per
totes.

Al segon punt insistim en un projecte que ja té un parell
d’anys, que vam instar a través d’una proposició no de llei que
es pagués amb els fons de l’impost de turisme sostenible, que
és el de la recàrrega de l’aqüífer d’Es Migjorn de Menorca.
Evidentment és un tema molt complex tècnicament; entenem
que la nova llei de contractes dificulta tècnicament això, però
també creiem que la conselleria hauria de prioritzar-ho
precisament perquè és un tema que ja se’ns quedarà a les mans
si ho endarrerim més, i record, com deia, que és de la primera
convocatòria dels projectes a pagar amb l’impost del turisme
sostenible, i encara no el tenim ni tan sols adjudicat, la
contractació.

En el tercer punt tornem a demanar un impuls i un suport
per part de la Conselleria de Cultura al projecte Menorca
talaiòtica, com ja va ser l’any passat, però és un esforç que no
s’acaba en un únic any sinó que cal continuar donant-li suport.

En el quart punt demanem més efectius econòmics i de
personal per desplegar el decret de posidònia; finalment tenim
ja el decret de la posidònia, però és evident, i també n’hem
parlat en aquest parlament diverses vegades, si se’l dota dels
recursos necessaris es frustrarà l’objectiu que persegueix
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aquest decret, i per tant és fonamental dotar-lo d’aquests
recursos.

En cinquè lloc, a l’oficina de drets lingüístics que vam
introduir a través d’una esmena als pressuposts de l’any passat,
sabem que està en marxa, però no volem abaixar la guàrdia i
per això instem el Govern a aprovar el decret de creació
d’aquesta oficina abans d’acabar l’any 2018.

I per últim, i no per això menys important, com se sol dir,
dintre d’aquest primer paquet dels temes que d’alguna manera
són recurrents i que ja fa estona que reclamem, és el de
negociar amb el Govern de l’Estat i amb la Comissió Europea
l’Obligació de Servei Públic amb la ruta Menorca-Barcelona.
En aquest tema jo demanaria als diferents portaveus dels
grups... aquest és un tema d’una certa complexitat tècnica i és
important no parlar d’oïdes -i ara em sap greu que no hi sigui
el Sr. Font, però si de cas, després, a la rèplica n’hi parlaré-, és
a dir, l’Obligació de Servei Públic no té res a veure amb
l’ultraperiferisme, és a dir , no té res a veure, amb
l’ultraperiferisme respecte de la Unió Europea, són coses que
no tenen res a veure.

I aquí, una de dues, o som molt meticulosos amb el que
demanam o ningú no ens farà ni cas. Aleshores aquí,
l’Obligació de Servei Públic és una institució jurídica que
entra en vigor o que és plantejable quan hi ha fallades de
mercat i el mercat no garanteix una connectivitat adequada i,
per tant, s’ha de tenir molt clar de quins destins parlem, en
quines circumstàncies parlem i què justifica aquesta
declaració de servei públic.

Per tant, nosaltres demanem l’Obligació de Servei Públic
a la ruta Menorca-Barcelona perquè el mercat no dóna
resposta a les necessitats bàsiques de mobilitat dels residents.

I aquí, amb aquest sisè punt, s’acaba aquest primer paquet
dels temes de continuïtat i que d’alguna manera doncs
marquen una línia en la tasca parlamentària que, com a grup
parlamentari, duem a terme aquesta legislatura.

Després hi ha un segon paquet, amb cinc propostes de
resolució que, d’alguna manera, és l’element clau, l’element
important que nosaltres hem plantejat de cara a la discussió
del pressupost d’enguany, que fa referència a tots els temes
educatius. Nosaltres, en general, hem donat suport en tota la
legislatura a les polítiques educatives, el conseller sap que
l’únic tema, gairebé, podríem dir, amb el qual no hem estat
d’acord és amb el tema del pacte educatiu, però amb tota la
resta de grans temes, i ara ho deia precisament el Sr. Font, i jo
també li dic, nosaltres som dels grups que menys qüestiona el
fet del tema dels barracons, perquè, bé, creiem que és un tema
amb el qual és molt fàcil fer demagògia i molt difícil donar
respostes solvents i, per tant, jo aquí vull posar en relleu que
nosaltres en tota la legislatura hem donat suport a la
Conselleria d’Educació amb les seves principals polítiques;
hem donat suport als pressuposts d’educació tot i que, en
línies generals, no han augmentat amb la mateixa proporció
que ha augmentat el pressupost d’educació, però perquè érem
conscients que aquest govern tenia davant reptes molt

importants, que els temes d’educació no només era un
problema pressupostari, era un problema més ample, i jo crec
que, doncs, en aquest sentit la conselleria ha tengut molta mà
esquerra per donar resposta a aquests problemes, però creiem
que abans d’acabar la legislatura sí que cal fer un esforç
addicional i crec que hem de donar resposta a les expectatives
que des del món educatiu s’havien donat amb aquest govern, i
per això nosaltres hem fet nostra aquesta reivindicació dels
mil milions.

Que és una reivindicació que jo crec que en aquest darrer
pressupost no implica un esforç pressupostari excessivament
important perquè sembla que gairebé només que pugés el
pressupost d’educació amb la mateixa proporció que puja el
pressupost del conjunt de la comunitat autònoma ja arribaríem
a aquests mil milions. Per tant, demanam un esforç, un donar
resposta a unes expectatives que una part molt important de al
població de Balears havia posat en aquest govern i crec que la
podem defraudar. Per això, dediquem aquest punt a demanar
els mil milions i després ho despleguem en quatre mesures,
que són quatre punts d’importància i de naturalesa molt
diferent i que, juntament amb altres, que aquí ja no els hem
tocat, com el tema de l’educació 0-3 anys, perquè creiem que
ja hi havíem dedicat prou esforços i que aquests esforços
havien resultat, quatre punts que toquen quatre elements,
dintre de les polítiques educatives, doncs molt particulars.

El primer fa referència a donar suport als plans d’innovació
educativa, als plans d’innovació pedagògica, perdó, que veig
que hem posat “educativa” i és “plans d’innovació pedagògica”.
Jo crec que és una de les apostes importants, arriscada,
innovadora, perquè molt poques comunitats autònomes ho han
fet; és a dir, seleccionar què és el que consideram que eren
projectes innovadors. Jo  crec que això dóna resposta a una
preocupació molt important i molt contemporània i molt
moderna de les famílies que volen la millor educació per als
seus fills, fins ara, d’alguna manera ens hem aprofitat de
l’entusiasme que en alguns centres desperten aquests
projectes, però crec que realment demanem un esforç molt
important a molts centres, alguns centres molt grans que fan
aquests plans, i crec que se’ls hauria de dotar dels recursos
humans i materials necessaris; es necessiten més hores de
coordinació, fins ara hi ha hagut una dotació molt simbòlica,
podríem dir, d’aquests plans, i jo crec que a aquesta política,
si ens la creiem, se li ha de donar també aquest suport
pressupostari.

Després també demanem l’ampliació del programa TISE,
nosaltres aplaudim que aquest curs s’hagi recuperat ja d’alguna
manera aquest programa, és un programa conjunt entre serveis
socials i educació, es va recuperar l’any passat a deu instituts,
disposen del seu tècnic; creiem que és per atendre la diversitat
i per atendre la problemàtica que hi ha sobretot en els centres
de secundària, que és una prioritat, és una prioritat crucial i,
per tant, nosaltres demanem que aquesta recuperació del
programa s’estengui a tots els instituts d’educació secundària
de les Illes Balears.

Dintre  d’aquest mateix paquet d’atenció a la diversitat,
nosaltres demanam l’elaboració d’un pla d’atenció a la
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diversitat, perquè creiem que des de la conselleria s’ha donat
resposta als problemes que s’han plantejat i crec que, amb els
mitjans i amb el temps del qual s’ha disposat, doncs s’ha
reaccionat de forma adequada, però crec que hem de passar de
la fase reactiva a la fase proactiva i que, per tant, totes
aquestes mesures a les quals s’ha donat resposta s’haurien de
poder sistematitzar amb un pla, perquè, a més a més, també és
un dels elements que més neguit genera per part de les
famílies, per part dels usuaris del sistema i, per tant, creiem
que és important que es posi en marxa aquest pla d’atenció a
la diversitat.

I per última, demanem una mesura que potser és molt
puntual però creiem que és molt important perquè creiem que
la bona marxa del sistema depèn que tots els seus agents
puguin fer la seva aportació de forma adequada. Nosaltres,
malgrat els esforços que s’han fet amb les subvencions a les
associacions de pares i mares, creiem, que són molt
importants, no acaben d’arrancar, no acaben d’arrancar, la
demanda continua essent inferior a la proposta d’ajuts i creiem
que en gran mesura és perquè no es disposa dels recursos
humans necessaris per treure el màxim profit que,
precisament, es donen en aquestes convocatòries de
subvenció, que, de fet, aprofit per agrair que enguany les
ajudes a les associacions de pares i mares hagin sortit amb un
temps suficient, de fet s’ha notat que la demanda ha estat molt
més alta, perquè han sortit amb temps suficient perquè les
associacions de pares i mares hagin pogut presentar els seus
ajuts.

Creiem que és molt important, si volem que realment les
associacions de pares i mares facin una aportació positiva, i
que, a més a més, és necessària, a la bona marxa del sistema,
que disposin d’una infraestructura adequada també de recursos
humans. Crec que en aquests moments, excepte potser la
federació de Mallorca, que evidentment és molt important, la
resta de federacions tenen unes mancances immenses, i les
associacions de pares i mares en aquests moments no tenen
uns suports adequats per part de les seves federacions perquè
es troben mancades d’aquests recurs bàsics. I mentre no
tenguin aquests recursos bàsics no entraran en el cercle
virtuós de poder fer activitat, gastar doblers i després
justificar-los davant la conselleria perquè se’ls vegin
subvencionats. Per tant, és una vàlvula necessària perquè
aquesta política de reforçament de les associacions de pares
i mares funcioni.

M’he referit molt a les associacions de pares i mares, però
també la nostra proposta va dirigida a altres actors del sistema,
com poden ser les associacions de directors, com poden ser
les associacions de docents, totes elles fan un paper
important, crec que la conselleria ha tingut una preocupació
per donar-los un espai d’interlocució i, per tant, doncs perquè
aquest paper d’interlocució pugui ser dut a terme de forma el
màxim de profitosa possible, cal aquest suport.

I tancant aquest paquet d’educació, hem plantejat cinc
propostes més que toquen temes particulars i que creiem que
són importants de plantejar-se en aquesta finalització de
legislatura.

En primer lloc, plantegem la tramitació i aprovació d’un
projecte industrial estratègic del sector lleter menorquí. I amb
això volem donar, creiem que la resposta que cal donar a la
situació d’aquest sector és pla industrial estratègic, és una
figura que preveu la Llei d’indústria, i que, d’alguna manera, el
pla industrial estratègic es configura com a un pla de treball,
com a un full de ruta, compartit amb el sector, per explotar al
màxim les potencialitats del sistema; és evident que Menorca
té uns actius empresarials importantíssims, de primer nivell,
tenim les fàbriques més importants de l’estat en indústria
agroalimentària, i hem de trobar el màxim de sinèrgies entre
els ramaders, entre els transformadors, entre els curadors de
formatge, entre les denominacions d’origen del formatge,
entre la indústria alimentària, entre els centres tecnològics, és
a dir, tots els elements del sistema estan cridats a ser posats
en coordinació per treure el màxim de rendiment a aquests
actius i concretament, doncs, que afavoreixi un reforçament
de les expectatives empresarials de Quesería Menorquina, i
aquest cas l’hem posat aquí, aquest cas concretament, doncs
perquè fa pocs mesos el Consell de Govern va aprovar la
concessió d’un préstec i precisament, d’alguna manera,
nosaltres el que diem és, més que donar peix el que hem de fer
és dotar de la canya de pescar, perquè el sector, doncs si té
necessitats d’innovació, té necessitats de modernització, té
necessitats de trobar aquestes sinèrgies, doncs des del Govern
els ajudem, que per això tenim, per això el Govern té un
instrument que són aquests projectes industrials estratègics.
Doncs, fem-lo servir, és una mesura que està prevista a la llei
i, per tant, hem de ser també proactius en la solució dels
problemes que pugui tenir el sector, en general.

A continuació, a la nostra proposta número 13, instam la
Conselleria d’Educació a incloure l’aprovació d’oposicions
docents com a un mèrit en les convocatòries de selecció de
personal funcionari interí docent per cobrir vacants i
substitucions; és a dir que el fet d’haver aprovat oposicions
valgui qualque punt, sigui un mèrit a l’hora de triar
destinacions per part dels interins. Em sembla que és un tema
que tècnicament és d’implementació molt senzilla, perquè
només s’ha de modificar l’ordre que regula la concessió,
perdó, la convocatòria de les assignacions de destins. I creiem
que és una demanda molt fonamentada, que és un element de
justícia, creiem que els actuals requisits doncs valoren molts
requisits que evidentment també són molt important, com
poden ser l’antiguitat, com poden ser titulacions. Creiem que
el fet d’haver aprovat una oposició és un element indicatiu de
la competència del professional i, per tant, està plenament
justificat que la persona que ha acreditat aquest mèrit doncs el
pugui veure reconegut a l’hora de tenir punts en aquesta borsa
d’interins.

Els punts 14 i 15 van referits al trànsit de mercaderies, a
les compensació al trànsit de mercaderies que saben que és un
dels temes en el qual nosaltres hem insistit molt. Són dos
punts perquè són dos temes molt diferents: un és un tema
d’incompliment d’una llei de l’estat que es Règim Especial de
les Illes Balears, no s’acompleix, aquesta llei no s’acompleix,
davant, fins ara, de la passivitat dels  governs de les Illes
Balears; nosaltres vam aprovar una proposició no de llei
perquè aquesta passivitat s’acabés. Aquesta llei diu que s’ha de
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compensar el trànsit interinsular de mercaderies, és una llei de
l’any 1998, fa trenta anys que s’incompleix. El nostre mercat
interior el qual podria tenir un estímul i un impuls a través
d’aquesta compensació al trànsit interinsular de mercaderies,
doncs és un ressort que el desatenem perquè l’estat no paga,
no compensa aquestes despeses i, per tant, nosaltres creiem
que cal continuar insistint.

I el següent punt, que fa referència al trànsit entre illes i
península, sí que s’hi dóna resposta, però nosaltres creiem que
de forma molt insuficient; concretament, el tràmit per
sol·licitar aquests ajuts és absolutament kafkià, és molt
complicat, amb una llista tancada de mercaderies que poden
ser subvencionades i, a més a més, sempre a posteriori, és a
dir, quan l’empresa en qüestió paga el transport de
mercaderies mai no sap exactament quin percentatge se li
compensarà d’aquesta despesa, amb la qual cosa aquestes
ajudes acaben essent gairebé inútils o acaben essent gairebé
simbòliques, perquè no reverteixen en una disminució del
preu, no impacten en el preu; és a dir, per exemple, a la
importació de productes és impossible impactar en el
consumidor final aquesta compensació en forma d’una rebaixa
en el preu, simplement perquè l’empresa que fa el transport no
sap quin percentatge realment se li compensarà d’aquesta
despesa. Per tant, aquestes despeses existeixen, però, com que
no acompleixen el seu objectiu, gairebé és com si no
existissin.

I per últim, per acabar-ho d’adobar, evidentment, hi ha
submissió d’aquestes ajudes al règim de mínimis, la qual cosa
vol dir que tenen un sostre molt baix i que fa que gairebé
siguin anecdòtiques per a moltes empreses de les illes
aquestes ajudes. Amb la qual cosa, el règim... s’incompleix la
llei, també, d’alguna manera, quan diu que aquestes ajudes
s’han de basar en el principi de continuïtat territorial, però, és
clar, el principi de continuïtat territorial vol dir que gairebé
l’impacte de travessar el mar hauria de ser neutre, no hauria
d’existir; com que això no és així ni de fer-s’hi enfora,
s’incompleix també d’alguna aquesta llei de l’estat que aprova
el Règim Especial de Balears que fa, com dic, doncs trenta
que s’incompleix de forma defectuosa.

I per últim, en el darrer punt instàvem la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges per
millorar-ne l’accessibilitat. Avui li he demanat sobre aquest
tema al conseller, m’ha dit que aquest divendres el Consell de
Govern aprovaria els ajuts, però, com que encara no els ha
aprovat, crec que és perfectament justificat mantenir aquesta
proposta de resolució. Esperem que realment l’aprovació sigui
tan ràpida com ens ha dit el Sr. Conseller, però, mentrestant,
nosaltres creiem que aquest tema fa tard, que aquest tema ja
s’hauria d’haver convocat i, per tant, instem el Parlament a
demanar al Govern que es publiqui aquesta convocatòria el
més aviat possible.

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Començam la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt per defensar les 24 propostes de
resolució. Document RGE núm. 10253/18, que correspon
defensar a la Sra. Seijas.

Escrit RGE núm. 10253/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, de l’Hble. Diputada Sra. María
Montserrat Seijas i Patiño:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presti especial atenció a la renovació de
les infraestructures del seu àmbit competencial a l'illa de
Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre les demandes del comitè d'empresa
de Quesería Menorquina per tal de desbloquejar la
situació d'una indústria emblemàtica per a Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i prendre decisions per controlar la
bombolla del lloguer.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
derogar la reforma laboral i sol·licita que el Govern de les
Illes Balears insti el Govern d'Espanya a la  derogació
plena de la reforma laboral.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Sus señorías, en el pequeño
cupo de las cuatro propuestas que puedo presentar, tanto por
lo señalado en mi discurso, por las necesidades sociales
constatadas a lo largo del ciclo electoral, así como del propio
debate, creo que son cuatro propuestas bastante viables como
necesarias.

En síntesis presento cuatro formulaciones muy genéricas,
que siempre se me dice que soy demasiado específica, que
creo le da una amplitud de posibilidades al Govern para poder
tenerlas muy en cuenta.

En primer orden pido que el Parlamento de las Illes
Balears inste al Govern de las Illes Balears a que presente
especial atención a la renovación de las infraestructuras de su
ámbito competencial en la isla de Menorca. Como diputada
por Menorca, he de recordar que ya señalé en el debate, y que
todos ustedes saben perfectamente, y es que Menorca está
olvidada, faltan muchas infraestructuras y al ritmo al que se le
presta atención quedaremos aislados energéticamente antes de
que el Sr. Pons haga su transición energética. No les pido nada
concreto, pero no pueden descuidarse al punto en el que
estamos con la cuestión energética.

También están los emisarios pendientes en Menorca y
podríamos hacer un repaso de las condiciones de muchos
servicios, como podrían ser los educativos y los sanitarios,
fundamentalmente, la consellera Patricia Gómez conoce

 



7630 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 137 / 25 de setembre de 2018 

algunos de los problemas que aquí he reivindicado en
diferentes ocasiones, en concreto en materia de
infraestructuras sanitarias, ya que, a través de la CGT, les he
hecho llegar diferentes cuestiones aún sin solucionar.

Y aprovecho y recuerdo el helipuerto del Mateu Orfila.

¿Han visto la siniestralidad de Campos a Llucmajor? Pero
no quieren tren para Menorca. No han visto  las noticias en
prensa de los últimos accidentes mortales en Menorca, está
claro, no quieren tren porque piensan meter carreteras, toda su
política es en torno al coche, eléctrico sí, pero conectados a
un enchufe alimentado por combustibles fósiles.

En definitiva, con la amplitud que planteo este punto
pueden justificar muchas cosas que hay por hacer y pido, en
definitiva, que atiendan con mayor eficacia y eficiencia a la
isla de Menorca.

Mi segunda propuesta es que el Parlamento de las Illes
Balears inste al Govern de las Illes Balears a atender las
demandas del comité de empresa de Quesería Menorca para
desbloquear la situación de una industria emblemática para
Menorca. Estoy a favor de cualquier plan de fomento del
sector primario y secundario, es decir, de la diversificación
prometida y que reclamé en el pasado debate. Pero, en este
caso concreto, no podemos estar con horizontes y promesas,
hay que atender ya a lo  que se ha reclamado por parte del
comité de empresa. Por favor, no dejen que se bloquee la
fusión con Quesería Leonesa, y si tienen una oferta mejor
pónganla sobre la mesa, pero no ahoguen más a los
trabajadores.

Les vuelvo a pedir que reciban a Margot Sastre, la
representante del comité de empresa, y escúchenla
atentamente y obren en consecuencia, qué mejor inversión que
potenciar y salvar lo que ya tenemos, señorías.

Las otras dos cuestiones que plantea, una destinada a
grandes rasgos a que hagan algo para controlar la burbuja del
alquiler.

Y la cuarta medida para que insten al Gobierno de España
a derogar la reforma laboral.

Ambas realidades son fundamentales, ustedes lo saben,
estudien a fondo la situación y busquen fórmulas para premiar
un procedimiento de alquiler responsable en precios y
compromisos entre partes, cataloguen las necesidades y las
tipologías y estudien ventajas fiscales que favorezcan una
deflación y no sigan favoreciendo la subida de los precios.
Hablen con los bancos y activen la vivienda vacía, reaccionen,
porque la burbuja de alquiler es ya insostenible y nos va a
explotar en la cara.

Respecto a toda la cuestión de reparto de la riqueza y
derechos laborales de la presidenta Armengol, si son reales,
se resume la necesidad flagrante de derogar la reforma
laboral, señorías del PSOE, y no solamente algunos de sus
aspectos más nocivos, como señalan con la ley mordaza. La

izquierda ya ha perdido esa batalla; España es un lugar más
represivo y reaccionario que antes de la crisis. Si no
derogamos la reforma laboral se confirmará que no fue una
crisis sino una estafa, que la precariedad no era tal, sino un
nuevo modelo definitivo que ha venido con tal esplendor que
parece que no se irá nunca. La mayoría progresista de esta
cámara tiene la obligación moral de empujar esta derogación,
pero parece que no tenemos fuerzas ni voluntad de cambio. Si
tumbamos la reforma laboral y ayudamos a recuperar la
negociación colectiva, a terminar con el despido libre, a
reducir la temporalidad, se terminaría en gran parte con el
caldo de cultivo del que se están nutriendo las derechas,
realidad que amenaza con terminar con esta oportunidad
malgastada para la izquierda.

Dicen ustedes, señorías del Govern, que tienen aun tiempo
por delante, y que también le queda tiempo a Pedro Sánchez.
No sé, pues, a qué esperan. Ejerzan la mayoría progresista de
esta cámara e insistan al Gobierno de España a derogar la
reforma laboral.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Document RGE núm. 10263,
toca defensar-les al Sr. Aguilera.

Escrit RGE núm. 10263/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, de l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al Pla d'infraestructures
educatives, com a actuació urgent per a 2019, la
construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i l'Escola
d'Arts d'Eivissa, així com a dur a terme les actuacions
necessàries per revertir el dèficit històric que pateix l'illa
d'Eivissa en infraestructures educatives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el reglament que desenvolupi
el decret d'emergència d’habitatge que es va aprovar l'estiu
de 2017.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la partida pressupostària de
2019 per la manca d'efectius i de mitjans al servei d'agent
de medi ambiental del Govern balear; així com la creació
d'un cos d'agents de la mar i els mitjans necessaris per
desenvolupar la seva tasca, davant del fet de ser la
comunitat autònoma de tot l'Estat espanyol amb menys
agents de medi ambient.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la construcció del Parc Bit
d'Eivissa, així com a fer les passes necessàries perquè la
investigació, la recerca i la innovació siguin una realitat a
l 'i lla d'Eivissa i contribueixin a revertir la dependència
absoluta del turisme com a motor únic del model econòmic.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Llàstima
que cap membre del Govern sigui aquí per escoltar les
propostes que feim els diferents diputats i diputades d’aquesta
cambra; es nota que no els interessa.

En aquest sentit començo dient the show must go on; així
cantava Queen fa uns quants anys, i avui seguim l’espectacle
preelectoral i mostrant i proposant tothom fantàstiques idees
que s’aprovaran, com ha passat altres vegades, pràcticament
totes les resolucions, però que finalment quedaran en paper
banyat en aquest sentit, com hem vist durant tots aquests anys.

La primera de les quatre propostes que presento és -i ja en
vàrem parlar la setmana passada- sobre les infraestructures
educatives; en aquest sentit s’insta el Govern a la construcció
de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa i de l’Escola d’Arts
d’Eivissa, també, a més a més de revertir la situació de dèficit
històric que pateix l’illa d’Eivissa en infraestructures
educatives. En aquest sentit l’Escola d’Arts, i els animo a
llegir, justament l’altre dia publicava el Diario de Ibiza :
“Escola d’Arts, 22 anys esperant una ubicació provisional”. En
aquest sentit el dilluns de la setmana passada va ser el Sr.
March a Eivissa i va dir que firmarà un protocol d’intencions
amb el Consell d’Eivissa perquè aquesta escola sigui
traslladada finalment a Sa Coma. En aquest sentit he de dir que
el mateix director de l’escola deia (...), equipaments
notablement deteriorats, instal·lacions de llum i aigua que
necessiten reformes, canonades exteriors que no suporten,
passen fred, etc., etc. I tot això amb una dotació de 3.500
euros al mes i que paguen 1.000 euros al mes de llum. Però
mentrestant el PSOE d’Eivissa, concretament de l’ajuntament,
busca l’ajuda desinteressada de l’escola, dels docents i de
l’alumnat, per anar a FITUR i fer les famoses escultures de
posidònia per vendre les meravelles de la posidònia a Eivissa;
o també col·labora amb l’ajuntament amb el logotip de la
campanya “És fantàstic dir no al plàstic”. Però no només és
l’ajuntament, sinó que també el Consell d’Eivissa, amb la seva
segona vicepresidenta al capdavant, que es presenta per tot
Espanya i part del món venent les virtuts i les meravelles de la
moda Adlib, i s’oblida d’invertir en els futurs creadors i
creadores de la nostra illa, perquè teòricament la reforma de
Sa Coma l’ha de pagar el Consell d’Eivissa, i no la Conselleria
d’Educació. Em sembla que no té competència i tindrem els
problemes.

Més promeses. L’Escola Oficial d’Idiomes, que complirà
el curs següent 25 anys, és el segon centre de tot Balears amb
més alumnat. Actualment la matrícula està entre 1.100 i 1.200
alumnes. Una altra promesa -llàstima que tampoc no sigui el
Sr. Xico Tarrés aquí, que la va prometre fa tres legislatures-,
tenim que a l’hemeroteca de 2012 el conseller Mariano -
llegeixo- “el conseller Mariano Juan va explicar que els 2,3
milions de l’Estatut per crear l’Escola Oficial d’Idiomes i
l’Escola d’Hoteleria a Sa Coma seran una realitat”. Una vegada
més les mentides i les promeses i acabarà aquesta legislatura.
Totes dues direccions completament decebudes, els docents
i tota la ciutadania d’Eivissa demanant i reclamant durant dues
dècades aquestes dues instal·lacions.

Què s’ha de dir del Conservatori de Música i Dansa?, que
ha estat titular, aquí ha arribat. Ahir varen començar justament
dansa després de set anys, després de set anys, de tenir un
conservatori, els estudis gràcies a una esmena que vaig
presentar jo, però continuaran passant fred, la pluja
corresponent. Obres majors no executades, com ja vàrem
comentar: (...) Sant Ciriac, Can Cantó i el Conservatori. I per
suposat, per acabar i no menys important, dèficit històric en
infraestructures educatives; declaracions de la delegada: “Es
una tortura no tener solares para nuevos centros”. On és el
decret que va agilitar la construcció de centres i va aprovar el
Govern?

La segona qüestió, també ràpidament, és desenvolupar el
decret d’emergència d’habitatge que es va aprovar l’estiu de
2017. Durant lustres, i a causa de la falta de planificació, a
Eivissa ens veiem amb una falta absoluta i missió impossible
trobar un lloguer. Per tant, quan tindrem el reglament que
desenvolupi aquest decret d’emergència d’habitatge?

La tercera qüestió que presento, també molt important i
que ja alguns membres d’altres formacions han posat damunt
la taula, és incrementar la manca d’efectius i de mitjans al
servei d’agents de medi ambient, així com la creació d’un cos
d’agents de la mar. Dades de la mateixa Associació espanyola
d’agents forestals i mediambientals: som l’última, ho torno
repetir, l’última comunitat en nombre d’agents de medi
ambient, a més a més de tenir tota la idiosincràsia de les illes.
Per tant animo aquest govern a incrementar... els...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

..., ja, l’import dels agents i la creació del cos de la mar.

I per últim, i no menys important, la construcció del Parc
Bit d’Eivissa. L’altre dia vaig comentar la Sra. Presidenta que
sembla ser que s’ho volen quedar tot aquí; vull comentar i
denunciar públicament que l’any passat, després de mesos
d’intentar que el Sr. Director de...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Aguilera, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, ja acabo. ...el director general d’Innovació i Recerca,
Josep Lluís Pons, juntament amb el Pere Fuster i (...), vaig ser
vetat pel...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, acabi.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... pel president. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Correspon ara a la Sra.
Huertas per defensar les propostes de resolució RGE núm.
10264/18.

Escrit RGE núm. 10264/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, de l’Hble. Diputada Sra. María
Consuelo Huertas i Calatayud:

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva
la transparència compromesa en els acords pel canvi
establerts a principi de legislatura, que tots els pacients
puguin ser inclosos a les llistes d'espera en el mateix
moment que ho sol·licitin, saber la seva situació a les llistes
d'espera i el temps aproximat que els manca per a l'atenció,
amb garanties i màxim rigor.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a sis mesos com màxim el temps
d'espera de tramitació administrativa als efectes de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i a tenció a les persones en situació de
dependència, des que se sol·licita el reconeixement del dret
fins que el sol·licitant gaudeix de la seva prestació o servei,
tal com estableix la llei, publicant els llistats d'espera de
manera transparent i que els hereus dels dependents que
hagin mort esperant una prestació o servei més de sis
mesos puguin cobrar els endarreriments.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció, en un període no superior a
tres anys, d'un hospital que doni cobertura al Ponent de
Mallorca, ja que és una de les zones amb gran densitat de
població i amb un extraordinari índex de població flotant
que està mancada d'un servei d'aquest tipus.

Escrit RGE núm. 10273/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera-PSOE, de
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas:

1. El Parlament de les Illes Balears constata el retard del
Govern de les Illes Balears en l'aprovació del decret que ha
de desenvolupar la Llei 11/2010, de 2 de novembre,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i
l'insta a fer realitat la seva aprovació abans de finalitzar la
present legislatura, amb el màxim acord i consens amb el
Consell Insular de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears en col·laboració amb el Consell de
Formentera a complir i desenvolupar la Llei 5/2018, de 19
de juny, de l'habitatge, pel que fa a la creació  del servei
d'acompanyament a l'habitatge a Formentera abans que
finalitzi el present any, tot ampliant la cobertura d'atenció
especialitzada i presencial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar al pressupost de 2019 la creació
i posterior gestió del Servei d 'Atenció  a  les
Drogodependències que organitzarà conjuntament amb el
Consell de Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la modificació del
projecte de llei de consells insulars per adequar aquesta
normativa a la realitat institucional i jurídica del Consell
Insular de Formentera i el seu règim especial, amb l'objecte
que aquesta reforma es traslladi al Parlament abans del
final del present any.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Bon dia a tothom. Gràcies, president. En primer lloc, vull
dir  que les propostes de la diputada Sílvia Tur queden
defensades amb els seus propis termes, perquè, com saben,
ella no pot assistir al plenari.

En relació amb les meves propostes, la primera és la renda
social garantida, que ja vaig presentar l’any passat, i som aquí
perquè l’Estat espanyol incompleix la Carta Social que està
signada i aprovada, i l’únic que deman és que almenys aquest
govern progressista iguali o superi la renda social garantida al
nivell del llindar de la pobresa que diu la Carta Social Europea.
La diferència és aproximadament de 200 euros quan la unitat
familiar és una única persona; així com van augmentant els
membres de la unitat familiar s’incrementa bastant la
diferència. Vaig veure en el diari que estaven orgullosos que
10.000 persones sobrevivien per mor d’aquesta renda social
garantida; jo és que no vull que la gent sobrevisqui, vull que la
gent visqui, i visqui amb la màxima dignitat possible. Per això
torn repetir que hauríem d’igualar aquesta renda social
garantida en els 686 euros; tenint en compte que segons va dir
la presidenta enguany tornam al pressupost dels 20 milions i
que al primer any de legislatura en varen sobrar 18 crec que és
el moment per poder assolir aquesta proposta.

En segon lloc, les llistes d’espera transparents. És un dels
acords pel canvi que hauria de ser prioritari com tots els altres
i és fàcil... és difícil d’entendre que un govern que es
denomina a si mateix el govern de la gent, i que diu que és
transparent, sigui tan poc transparent amb les llistes d’espera
sanitàries, a un sistema informatitzat no hi ha cap problema
per poder fer públiques aquestes llistes d’espera, que els
pacients sàpiguen a quin lloc estan, quin temps es torbaran a
ser atesos, etc., i això avui per avui no... encara no es produeix.

Això em fa pensar com s’aplicarà el Decret de garantia de
demora perquè, en quin moment entres a la llista d’espera,
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quan el metge et recepta la prova o quan entres a la llista
d’espera? Perquè sabem que hi ha moltes llistes d’espera que
estan tancades amb la qual cosa jo no sé en quin moment
passarà el període per poder... que em puguin atendre a un altre
hospital, a una altra clínica. Això, si és possible que ho
aclareixin. I quines garanties tenc que ningú no em passa
davant i que realment s’aplica com toca.

Quant a les llistes de valoracions a la dependència li deman
el mateix, que siguin transparents, que els usuaris  sàpiguen
quan podran gaudir dels drets que els dóna la Llei de
dependència. És veritat que s’han reduït les valoracions, els
terminis per a les valoracions s’han reduït prou, però de què
serveix estar valorat si després no pots gaudir del dret.

Vaig sentir la consellera en una entrevista que deia que els
del nivell 2 tardaven entre un any i un any i mig per poder
gaudir d’aquest dret i els del nivell 3 entre dos i tres mesos. Jo
li dic que aquests terminis no són els correctes perquè la gent
de nivell 3 està més de sis mesos esperant poder gaudir dels
drets.

De totes maneres aquesta proposta no necessita major
defensa ja que és una proposta que el Grup Socialista va
presentar l’any 2014 i és exactament igual que la va presentar
el Grup Socialista. Per tant, supòs que no hi haurà problema
per ser aprovada.

Quant a la quarta proposta, on se sol·licita una
infraestructura hospitalària a la zona de Ponent, a Calvià i a
Andratx perquè vaig sentir que la presidenta al debat també va
dir que es faria una infraestructura sociosanitària a la zona de
Felanitx. Sembla que només es pensa en el Llevant i si tenim
en compte que als municipis de Calvià i Andratx ja hi ha una
gran població..., però és que a més després tenim la població
flotant, que són aquells treballadors i treballadores que vénen
a fer la temporada, amb la qual cosa ja es duplica aquesta
població, però a més a més resulta que dels quasi 14 milions
de turistes que vénen...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... -sí-, que vénen a Mallorca la meitat van a aquesta zona.

Per tant, crec que es mereixen com els ciutadans de les
Balears tenir una infraestructura hospitalària que a més
serviria per descongestionar Son Llàtzer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Correspon ara defensar les
propostes de resolució de Ciudadanos, document RGE núm.
10295/18. Té la paraula el Sr. Pericay.

Escrit RGE núm. 10295/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, de l’Hble. Diputat
Sr. Xavier Pericay i Hosta:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a fer públic el certificat de català dels alts càrrecs del
Govern i del sector instrumental de la CAIB com a mostra
de transparència i exemplaritat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a rectificar i donar per bona la  nota dels prop de 400
opositors al cos auxiliar de la CAIB que van aprovar la
prova d'informàtica i ara es veuen obligats a repetir
l'examen per culpa de la incompetència del tribunal.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a combatre l'asfixiant deute que té contret la nostra
comunitat autònoma mitjançant un ferm compromís de
reduir-lo . Per a això, proposa la creació d'una partida
pressupostària estable per a l'amortització efectiva del
deute.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a subvencionar el 45%, com mínim, dels costos dels
escorxadors de Ciutadella i Maó, a través del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a garantir el curs que ve la gratuïtat efectiva dels llibres de
text i del material curricular en tots els centres docents
sostinguts amb fons públics, mitjançant un programa de
reutilització i corresponsabilitat de l'usuari al qual de
manera voluntària puguin acollir-se totes les famílies que
així ho desitgin.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a coordinar-se amb la resta d'administracions que
treballen en la prestació d'ajudes socials amb la finalitat
d'implantar un Historial Unificat de l'Usuari de Serveis
Socials per a cada ciutadà beneficiari. La informació
continguda en aquest historial serà compartida de manera
confidencial i restringida per aquelles administracions o
associacions col·laboradores en les quals el ciutadà és
demandant i beneficiari de l'ajuda social.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
al fet que, en honor de la imprescindible transparència -
pilar fonamental en una democràcia-, es publiqui l'estat
d'execució de totes les infraestructures i els projectes
recollits en el Pla d'Infraestructures Educatives, en el Pla
d'Infraestructures de Centres d'Atenció Primària i en el Pla
d'Habitatge.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a iniciar els tràmits per crear una Escola de Policia Local
a l'illa d'Eivissa.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gracias, vicepresidente, señoras y señores diputados.
Bueno, voy a tratar de exponerles en el poco tiempo del que
dispongo las ocho propuestas de resolución que corresponden
a Ciudadanos en este debate de hoy, pero antes de entrar en
materia me van a permitir que les haga partícipes de una
reflexión.

Estamos ante el último debate de estas características
durante la presente legislatura y me gustaría trasladarles mi
escepticismo ante lo que estamos haciendo hoy aquí. Me
gustaría saber realmente para qué sirve. 

Ver año tras año cómo las propuestas que se aprueban en
este debate luego no se aplican no es precisamente edificante
desde el punto de vista parlamentario. La falta de
consideración de este gobierno, al que agradezco su
representación aquí en la figura del consejero Vidal ya que
hace un momento no había nadie, la falta de consideración de
nuestro  gobierno para con las labores y mandatos de este
parlamento resulta francamente desesperante y en Ciudadanos
-créanme- tenemos experiencia de ello  a lo largo de estos
años.

En fin, vayamos con las propuestas de resolución. A
nosotros nos corresponden ocho, cada año hemos ido
perdiendo propuestas, empezamos con once, luego nueve, este
año ocho y en cambio seguimos siendo dos diputados, la Sra.
Olga Ballester y yo.

Voy a empezar con la propuesta que a mi juicio en este
momento tiene mayor transcendencia de las que presentamos,
me refiero a la que insta al Gobierno autonómico a crear una
partida presupuestaria estable para la amortización efectiva de
la deuda.

Como recordarán en los dos debates anteriores que hemos
tenido durante este mes ni la consejera ni la presidenta del
Gobierno quisieron comprometer su palabra de cara al
presupuesto de 2019 después de presumir de haber rebajado
este año la deuda en 180 millones.

Nosotros creemos que una medida como la que
proponemos no sólo es una muestra de responsabilidad, lo que
se debe hay que pagarlo, sino una medida oportuna ante un
contexto de desaceleración de la economía y el consumo, una
desaceleración, por cierto, de la que nadie duda ya por lo que
vamos leyendo diariamente en la prensa excepto, eso sí, el
Gobierno de esta comunidad. 

Añádanle a ello el serio aviso de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, esa AIReF de la que
tanto... en fin, han echado mano en los debates anteriores los
grupos del Gobierno, en el sentido de que Baleares es una de
las cuatro comunidades autónomas que difícilmente van a
cumplir con la regla de gasto este año y con eso tendremos ya
un panorama no muy aragüeno.

Por lo tanto -insisto-, creemos necesaria esta medida que
proponemos de cara evidentemente al futuro, a los próximos
presupuestos y a los que puedan venir.

En cuanto al resto  de medidas, una cuantas guardan
relación con la transparencia. Por ejemplo, la petición
renovada mes a mes de que se atienda al requerimiento que
Ciudadanos hizo para... y por el que además hemos pedido
amparo, por cierto, a la Mesa del propio Parlamento, en el
sentido de que el Gobierno haga público el certificado de
conocimiento del catalán de los altos cargos del Gobierno y
del sector instrumental, por transparencia, por supuesto, pero
sobretodo por ejemplaridad. Cuando se exige a los demás algo
que uno no tiene como mínimo tiene que reconocer si lo tiene
o no lo tiene.

O la petición de que se publique el estado de ejecución de
todas las infraestructuras y proyectos recogidos en los planes
de infraestructuras, en los educativos, en los centros de
asistencia primaria y también en las viviendas de protección
oficial, más transparencia.

Y también tiene que ver con la transparencia la petición de
que se implante un historial único del usuario de servicios
sociales para cada ciudadano beneficiario y no como existe
hoy un historial por cada administración que tiene
competencias en la materia.

Y en orden ya a la estricta justicia hemos presentado
también una petición para el Gobierno... para que el Gobierno
revoque la disposición del tribunal que obliga a los cerca de
400 opositores que aprobaron la prueba de informática a
volverse a examinar de... por culpa de la incompetencia del
propio tribunal. Me estoy refiriendo a los opositores del
cuerpo de auxiliares de la administración de la CAIB. Justicia,
y reparación también, en este caso.

Y finalmente nos quedan tres propuestas más que
simplemente enumeraré por falta de tiempo: una sobre la
implantación generalizada de un sistema de gratuidad de los
libros de texto y materiales curriculares; otra sobre la
necesidad de que el Govern subvencione hasta en 45..., como
mínimo, los mataderos de Mahón y Ciudadela, y una última
sobre la conveniencia de que el Gobierno inicie los trámites
para crear una escuela de policía local en Ibiza.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari Socialista per defensar les seves 38
propostes de resolució presentades a l’escrit RGE núm.
10298/18, té la paraula la Sra. Camps.

Escrit RGE núm. 10298/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Socialista:
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a aprovar una llei contra la tracta d’éssers
humans amb finalitats d’explotació sexual.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que tot el material didàctic i els
llibres de text promoguin valors igualitaris i no
estereotipats, visibilitzant la contribució de les dones a la
societat.

3. insta el Govern de les Illes Balears a garantir que tot el
material didàctic i els llibres de text promoguin valors
igualitaris i no estereotipats, visibilitzant la contribució de
les dones a la societat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
difondre els serveis i recursos posats a disposició per a la
població LGTBI per tal de garantir els seus drets i
llibertats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el cens públic d'organitzacions del
Tercer Sector Social de Balears, que s’entendrà integrat
dins el Registre general d’entitats d’iniciativa social.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a   elaborar una estratègia de promoció del
Tercer Sector Social de Balears, en col·laboració amb les
entitats i els altres agents socials i econòmics interessats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern
d’Espanya a recuperar els 150.000€ que s’havien
compromès als pressupostos generals de l’Estat i finalment
el govern del PP no va contemplar per al teatre d'Es Born
de Ciutadella.

8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears perquè continuï col·laborant amb els
ajuntaments de totes les Illes per tal d’ajudar-los al
manteniment dels espais i les infraestructures tant culturals
com esportives per crear xarxa entre illes.

9. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears perquè continuï amb la feina de
modificació i redacció de la Llei de salvaguarda del
patrimoni immaterial, antigament anomenada Llei de
cultura popular, per tal que les companyies que treballen
en aquest àmbit siguin degudament reconegudes i puguin
recórrer tota la comunitat per tal d'apropar i donar a
conèixer les diferents modalitats culturals de i entre totes
les Illes.

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

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reduint les llistes d’espera
sanitàries, a recuperar el decret de garanties de demora i
a restituir el Defensor de l’usuari de la sanitat de les Illes
Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el decret de carrera investigadora,
crear un programa de captació de talent investigador en
salut i a treballar per aconseguir l’acreditació de l’IdISBa
per part de l’Institut Carlos III.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la protecció dels ciutadans
fomentant el consum responsable i posant al seu abast les
eines necessàries per fomentar la defensa dels
consumidors.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el pla d’infraestructures
sanitàries per reformar, renovar i construir nous centres de
salut i altres instal·lacions sanitàries, com l’antic Hospital
Son Dureta, l’Hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a pactar un nou Règim
Especial per a les Illes Balears que resolgui, d’una vegada
per totes, les conseqüències derivades del nostre fet insular
i que, per tant, inclogui mesures relatives al transport aeri
i marítim, a la compensació de la insularitat als determinats
sector productius, avantatges fiscals i incentius a la
producció i un Fons d’Insularitat per a la realització
d’inversions públiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar la línia de recuperació de
l’autonomia financera de la CAIB que suposa el retorn als
mercats privats tradicionals per obtenir finançament al
marge dels mecanismes de liquiditat de l’Estat, i  dóna
suport al pla d’endeutament de la CAIB per fer efectiva la
sortida als mercats prevista el 2019, de manera que es
puguin obtenir millors condicions de finançament, i iniciar
així la desvinculació  gradual dels mecanismes de l’Estat
esmentats perquè aquesta desvinculació es pugui completar
l’any 2021.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’aposta per la docència, la recerca
i la innovació de la Universitat pública -UIB- per garantir
la igualtat d’oportunitats entre els nostres joves.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant activament per la
desestacionalització i la potenciació de l’activitat turística
durant els mesos d’hivern amb l’objectiu d’allargar la
temporada, diversificar l’oferta i garantir la millora de les
cotitzacions socials dels treballadors i les treballadores del
sector l’hoteler.
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19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a mantenir la
col·laboració entre ambdues administracions per avançar
en la tramitació de projectes d’inversió per la millora de
les zones turístiques madures i a continuar cooperant en la
millora de la qualitat turística de les Illes Balears per
garantir la millora del servei i de l’activitat turística.

20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’apostar per la diversificació dels sectors econòmics de les
Illes Balears i, per això, insta el Govern de les Illes Balears
a continuar impulsant les polítiques d'R+D+I en sectors
emergents i d’alt volum de negoci com la salut, el turisme
o el medi ambient, amb l’objectiu d’incrementar la seva
competitivitat.

21. El Parlament de les Illes Balears valora favorablement
els resultats obtinguts en l’aplicació del Pla d’Ocupació de
Qualitat de les Illes Balears (2017-2020) en el seu primer
any en vigor i insta el Govern de les Illes Balears a adoptar
les mesures necessàries per complir amb els objectius
prevists per a 2020 en relació amb la reducció de la
precarietat laboral i de l’atur, i l’increment de l’ocupació
de qualitat i la universalització de les polítiques actives
d’ocupació.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar l’article 28 del Reial Decret 20/2012,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el
foment de la competitivitat, amb l’objectiu de recuperar els
dos períodes tradicionals de rebaixes i ajustar la realitat
comercial de cada comunitat autònoma per millorar la seva
competència.

23. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
mesura impulsada pel Govern de les Illes Balears i l’insta
a continuar avançant en el canvi metodològic, organitzatiu
i pedagògic necessari per poder acollir alumnat de primer
i segon d 'ESO als centres d’Infantil i Primària de les
diferents illes i, així, donar resposta a la demanda de la
comunitat educativa.

24. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de l’inici de les activitats de l’Institut d’Estudis
a Distància (IEDIB) com a eina d’ajuda a fer front al
problema l’abandonament escolar i insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures necessàries per
augmentar i complementar l’oferta educativa d’aquest
institut.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent programes de turisme
social interilles per poder desenvolupar-los durant els
mesos d’hivern i facilitar així el procés de
desestacionalització de l’activitat turística i econòmica en
general, permetent millorar l’ocupació en moments de
majors taxes de desocupats.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar revisant i millorant la legislació

vigent per poder detectar i reduir aquells aspectes que
permeten el desenvolupament d’activitats al·legals de
caràcter intrusiu a diferents sectors, i a continuar amb el
desenvolupament d’accions de lluita contra l’intrusisme.

27. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions i entitats que treballen amb persones
majors (Govern, consells, ajuntaments i entitats) a
coordinar-se en la promoció d’accions per un envelliment
actiu, especialment a aquelles persones que viuen en
soledat.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar el distintiu de qualitat de les
empreses de cotxes de lloguer sense conductor, avalades
per la Direcció General de Consum.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar les convocatòries de l’Oferta
Pública d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, als efectes de prevenir la mort de ciclistes i
vianants en accident de trànsit, a dur a terme campanyes de
sensibilització en la conducció, i així mateix, a impulsar la
reforma dels articles 142 i 195 del Codi Penal, que regulen
l’homicidi imprudent i l'omissió del deure de socórrer.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern d'Espanya que agiliti la
tramitació de la posada en funcionament de la connexió
energètica via cable submarí entre Mallorca i Menorca.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a donar suport al
Consell Insular de Menorca i tots els ajuntaments de l'illa
per impulsar que Menorca sigui reconeguda i rebi el suport
tècnic i el finançament necessari com a territori pilot en el
marc de desplegament de la iniciativa europea Clean
Energy for Islands.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa polítiques transversals
dirigides a minvar la vulnerabilitat davant el canvi climàtic
a les Illes Balears. Així mateix, l 'insta a avançar en la
instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum en
els hospitals, les residències i els edificis propietat de
l’administració autonòmica.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per continuar millorant
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb
especial atenció a les rutes susceptibles de ser declarades
d’Obligació de Servei Públic, la millora d’aquelles que ja
són OSP, les relacions aèries en temporada baixa i mitjana
així com en la necessitat d’avançar en la participació amb
capacitat decisiva de les administracions públiques de les
Illes Balears en la gestió dels aeroports.
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35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar actuacions per fomentar l’ús
del transport públic (bus i ferrocarril), a  incrementar
freqüències, a promocionar la intermodalitat i a aplicar
mesures per reduir el transport privat als centres urbans,
per tal d’aconseguir el transvasament de desplaçaments
des del cotxe al transport públic, a la vegada que es
desenvolupa un creixement sostingut de la xarxa
ferroviària.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment de la Llei
d’habitatge, especialment en el camp de la cessió per part
dels grans tenidors d'habitatges buits, per tal que passin a
ser gestionats per l’IBAVI per a habitatge social.

37. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per continuar treballant per minimitzar
els abocaments a la nostra mar i desenvolupant mesures
per protegir la posidònia.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a cercar els suports necessaris per a la
derogació del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer,
sobre la reforma del mercat laboral pels perjudicis que
causa als treballadors i a les treballadores del conjunt de
l’Estat.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista, com saben, ha presentat 38 propostes
de resolució derivades del debat de política general, que vàrem
tenir ara fa just una setmana, i on es va fer balanç d’aquests
anys de legislatura quedant palès que s’ha donat compliment
a la majoria dels acords pel canvi, que han estat el full de ruta
d’aquest govern durant el que duim d’aquesta legislatura, però
també es va posar la mirada en el futur quedant clar, com va dir
el nostre portaveu, el Sr. Alcover, que el pacte té un projecte
de futur d’esquerres, solvent, que demostrem que funciona i
que va més enllà del 2019.

Les propostes de resolució, sense perdre mai el focus en
les persones i també en les necessitats de cada una de les illes,
així també ho va manifestar la presidenta Armengol, que ella
era la presidenta de tots els ciutadans d’aquesta comunitat, de
tots els residents de les quatres illes d’aquesta comunitat
autònoma, per una banda, vénen a consolidar el canvi que ha
viscut aquesta comunitat autònoma continuant amb la
recuperació de drets, que van ser oblidats, en el millor dels
casos, l’anterior legislatura.

Així, tenim un primer gruix de propostes de resolució que
tenen les persones com al seu centre. Tenim un primer bloc de
tres propostes de resolució relatiu a gènere, a dones, a
igualtat; la primera és instar el Govern d’Espanya a aprovar una
llei contra la tracta d’éssers humans amb finalitats
d’explotació sexual; la segona, igualment instar el Govern de
les Illes Balears a garantir que tot el material didàctic i els
llibres de text promoguin valors igualitaris i no estereotipats,

visibilitzant la contribució de les dones a la societat, i, en
tercer lloc, el Parlament insta el Govern de les Illes a impulsar
un pla d’acció específic per prevenir la violència de gènere i
sexual entre adolescents, que, com tots sabem, s’ha
incrementat en els darrers temps.

Igualment, no volem oblidar els drets del col·lectiu de la
població LGTBI i, per tant, s’insta el Govern a difondre els
serveis i recursos posats a disposició de la població LGTBI
per tal de garantir els seus drets i llibertats. 

El tercer sector té també un apartat dins les nostres
propostes de resolució  amb una primera proposta, crear un
cens públic d’organitzacions del tercer sector socials de les
Balears i, així mateix, que s’elabori per part del Govern una
estratègia de promoció del tercer sector social de Balears i en
col·laboració amb les entitats i altres agents socials i
econòmics interessats. 

Quant a cultura i esports, i amb la col·laboració
institucional que s’ha donat durant aquests anys, que tants bons
resultats ens ha donat, també s’insta seguir aquesta
col·laboració amb els ajuntaments per part del Govern a totes
les Illes per tal d’ajudar-los a mantenir espais i
infraestructures tant culturals com esportives per crear xarxa
entre illes. Igualment, també s’insta... el Parlament dóna
suport al Govern de les Illes Balears perquè continuï amb la
feina que fa de modificació i redacció de la Llei de
salvaguarda de patrimoni immaterial. 

Un altre gruix important que té, com no pot ser d’una altra
manera, les persones com a centre és salut i consum, que de
consum tampoc no ens volem oblidar ja que és, diguéssim, la
germana petita dins la conselleria, però és prou important
perquè afectat tots els ciutadans. Per tant, instam el Govern
que continuï fent feina per reduir les llistes d’espera
sanitàries, a recuperar el Decret de garanties de demora i a
restituir el Defensor de l’Usuari de la sanitat de les Illes
Balears. Igualment, també s’insta el Govern perquè s’aprovi el
decret de la carrera investigadora, crear un programa de
captació de talent investigador en salut i a treballar per
aconseguir l’acreditació de l’IdISBa per part de l’Institut
Carlos III. Per altra banda també, fomentar el consum
responsable posant al seu abast totes les eines necessàries per
defensar i fomentar la defensa dels consumidors.

Quant a infraestructures sanitàries, també ho volem posar
de manifest malgrat sabem que aquest govern ha fet una
prioritat i , per tant, s’hi fa feina en cada una de les que
anomenaré, però n’hi ha d’altres que no s’anomenen
específicament; per tant, instam el Govern a implementar el
Pla d’infraestructures sanitàries per reformar, renovar i
construir nous centres de salut i altres instal·lacions sanitàries
com l’antic Hospital de Son Dureta, l’antic Verge del Toro a
Menorca i l’antic Can Misses a Eivissa.

Una proposta de resolució, que personalment m’agrada
molt perquè parla d’aquesta igualtat d’oportunitats tan
important que necessitam garantir a tots els nostres joves, és
la que insta el Govern d’aquesta comunitat a mantenir l’aposta
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per la docència, la recerca i la innovació de la Universitat
pública per garantir aquesta igualtat d’oportunitat entre els
nostres joves. 

Menció especial també necessita el capítol d’economia i
treball on també les persones com a treballadors estan en el
centre d’aquestes polítiques. Per tant, apostam... manifestam,
el Parlament manifesta la necessitat d’apostar per la
diversificació dels sectors econòmics de les Illes Balears i
insta el Govern a continuar impulsant polítiques d’R+D+I en
sectors emergents. Igualment proposam que el Parlament
valori positivament i de forma favorable els resultats obtinguts
amb l’aplicació del Pla d’ocupació de qualitat de les Illes
Balears 2017-2020 en el seu primer any de vigor, i insta el
Govern a adaptar les mesures necessàries per complir els
objectius prevists per al 2020 en relació amb la reducció de
la precarietat laboral i de l’atur, en el qual s’ha fet molta feina,
però encara li queda molta a fer, i l’increment de l’ocupació
de qualitat i la universalització de les polítiques actives
d’ocupació.

Menció especial també, la derogació de l’article 28 del
Reial Decret 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i el foment de la competitivitat amb l’objectiu
de recuperar els dos períodes tradicionals de rebaixes i ajustar
la realitat comercial de cada comunitat autònoma per millorar
la seva competència. 

Dins d’aquest primer bloc també tendríem la proposta de
resolució que insta el Govern a seguir revisant i millorant la
legislació vigent per poder detectar i reduir aquells aspectes
que permeten desenvolupar activitats al·legals de caràcter
intrusiu a diferents sectors, per tant, dur a terme accions de
lluita contra l’intrusisme. Dur accions també de forma
coordinada entre Govern, consells i ajuntaments i entitats en
relació amb la promoció d’accions per a un envelliment actiu,
especialment en aquelles persones que viuen en soledat.

Quant a educació, també com a persones al centre
d’aquestes polítiques, hi hauria dues propostes de resolució
molt enfocades en aquest sentit quant que es valora
positivament la mesures impulsada pel Govern de les Illes
Balears i se l’insta a seguir avançant en el canvi metodològic,
organitzatiu i pedagògic necessari per poder acollir alumnat de
primer i segon d’ESO als centres d’infantil i primària a les
diferents illes, i així donar resposta a la demanda de la
comunitat educativa perquè aquests dos primers cursos se
segueixin fent en aquests centres d’infantil i primària. 

Per altra banda, també una menció especial a
l’ensenyament adult per tal de constatar la importància de
l’inici d’activitats de l’Institut d’Estudis a Distància, l’IEDIB,
com a eina d’ajuda per fer front al problema d’abandonament
escolar, i insta el Govern de les Illes Balears a establir
mesures necessàries per augmentar i complementar l’oferta
educativa d’aquest institut per tal de poder conciliar la vida
amb la formació de les persones de les persones i salvar
l’obstacle de la distància, que moltes vegades és el motiu que
impedeix continuar aquests estudis.

Menció especial també quant a formalitzar per part del
Govern de les Illes Balears les convocatòries d’oferta pública
d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Com no, també, i enllaçada anteriorment amb les que tenen
a veure amb economia i treball, instar el Govern d’Espanya a
cercar suports necessaris per a la derogació del Reial Decret
3/2012, d’1 de febrer, sobre la reforma del mercat laboral,
pels perjudicis que causa als treballadors i treballadores del
conjunt de l’Estat. 

I per últim, dins aquest bloc també, instam el Govern
d’Espanya als efectes de prevenir morts de ciclistes i vianants
en accidents de trànsit a dur a terme campanyes de
sensibilització en la conducció i així mateix a impulsar la
reforma dels articles 142 i 195 del Codi Penal, que regulen
l’homicidi imprudent i l’omissió del deure de socórrer.

Passaríem ara a un segon grup. Un dels altres eixos de les
propostes que presentam el Grup Parlamentari Socialista és
donar solució a aquells problemes urgents que té Balears, com
el manteniment d’infraestructures hidràuliques, o el fet de
garantir el compliment de la Llei d’habitatge, o el segon cable
de Menorca, o els abocaments. Així, per tant, materialitzat en
aquest segon bloc, parlaríem, a la proposta de resolució
número 10: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes a continuar treballant en la millora i el
manteniment d’infraestructures hídriques, en el seguiment del
Pla hidrològic i en les línies d’actuació necessàries per
garantir la recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos
hídrics de les nostres illes”.

Un altre aspecte que també consideram que és urgent és la
inversió que el govern, l’anterior govern d’Espanya, va deixar
perdre en relació amb el teatre d’Es Born de Ciutadella, i per
tant instam el Govern d’Espanya a recuperar els 150.000 euros
que s’havien compromès als pressupostos generals de l’Estat
i que finalment el govern del Partit Popular no va contemplar
per al teatre d’Es Born de Ciutadella.

Aquí també inclouríem turisme. El Parlament de les Illes
Balears proposam que insti el Govern de les Illes a continuar
treballant activament per la desestacionalització i potenciació
de l’activitat turística durant els mesos d’hivern amb l’objectiu
d’allargar la temporada, diversificar l’oferta i garantir la
millora de les cotitzacions socials als treballadors i les
treballadores del sector hoteler. I enllaçant també amb aquest
tema instaríem el Govern de les Illes Balears, juntament amb
el Govern d’Espanya, a mantenir la col·laboració entre
ambdues administracions per avançar en la tramitació de
projectes d’inversió de la millora de zones turístiques
madures, i a continuar cooperant en la millora de la qualitat
turística de les Illes Balears per garantir la millora dels serveis
i l’activitat turística.

Com he dit abans, una de les propostes que resolució que
entrarien dins aquest bloc de problemes urgents seria instar el
Govern de les Illes Balears i d’Espanya a donar suport al
Consell Insular de Menorca i a tots els ajuntaments de l’illa
per tal d’agilitar la tramitació de la posada en funcionament de
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la connexió energètica via cable submarí entre Menorca i
Mallorca i, així mateix, entrar o desplegar Menorca com a
territori pilot en el marc del desplegament de la iniciativa
europea Clean energy for islands.

La connectivitat aèria i marítima també té una menció
especial a les nostres propostes de resolució, donat que s’ha
de fer especial atenció a les rutes susceptibles de ser
declarades d’obligació de servei públic, la millora d’aquelles
que ja són OSP, i les relacions aèries de temporada baixa i
mitja, així com la necessitat d’avançar en la participació amb
capacitat decisiva de les administracions públiques de les Illes
en la gestió dels aeroports.

També es fa una menció específica a habitatge. Tenim la
primera llei d’habitatge en aquesta comunitat autònoma; per
tant s’ha fet una passa de gegant en relació amb el fet de
garantir el dret dels ciutadans a poder accedir a un habitatge,
però lògicament s’ha de seguir treballant, i per tant instam el
Govern de les Illes Balears a garantir el compliment de la Llei
d’habitatge i, especialment, en el camp de cessió per part dels
grans tenidors d’habitatges buits per tal que passin a ser
gestionats per l’IBAVI, a habitatge social.

I per últim dins aquest bloc tindríem la proposta de
resolució que dóna suport al Govern de les Illes Balears per
seguir treballant per minimitzar els abocaments a la nostra mar
i desenvolupar mesures per protegir la posidònia.

I ens quedaria finalment un tercer grup d’iniciatives que els
socialistes també presentam, i que van encaminades a
planificar per afrontar els reptes de futur d’aquesta comunitat
autònoma, com la lluita contra el canvi climàtic, la feina per
tenir una mobilitat sostenible, o aconseguir els recursos que
necessitam a través del nou REIB i la millora del sistema de
finançament. En aquest sentit destacaríem, com acab de
mencionar, en primer lloc instar els dos governs, el Govern de
les Illes Balears i el Govern d’Espanya, a pactar un nou règim
especial per a les Illes Balears que resolgui ja d’una vegada per
totes les conseqüències derivades del nostre fet insular, i que
per tant inclogui mesures relatives al transport aeri i marítim,
la compensació de la insularitat als determinats sectors
productius, avantatges fiscals i incentius a la producció i, per
suposat, un fons d’insularitat per a la realització d’inversions
públiques.

Igualment no podem deixar de banda tampoc instar el
Govern de les Illes Balears a continuar en la línia de
recuperació de l’autonomia financera de la comunitat
autònoma, que suposa el retorn als mercats privats tradicionals
per obtenir finançament al marge dels mecanismes de
liquiditat de l’Estat, i dóna suport al pla d’endeutament de la
comunitat autònoma per fer efectiva la sortida als mercats
prevista el 2019, de manera que es puguin obtenir millors
condicions de finançament i iniciar així la desvinculació
gradual dels mecanismes de l’Estat esmentats perquè aquesta
desvinculació es pugui completar l’any 2021.

I com a reptes de futur, també, s’insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa polítiques transversals dirigides

a minvar la vulnerabilitat davant aquest canvi climàtic a les
Illes Balears, i així mateix avançar en la instal·lació de plaques
fotovoltaiques per a l’autoconsum, tant a hospitals,
residències i edificis  propietats de l’administració
autonòmica.

I, per últim, hem de fer una especial menció al transport,
a l’ús del transport públic, per tal de desenvolupar accions que
fomentin aquest ús de transport públic, tant autobús com
ferrocarril, a incrementar freqüències, promocionar la
intermodalitat, i aplicar mesures per reduir el transport privat
als centres urbans per tal d’aconseguir el transvasament de
desplaçaments des del cotxe al transport públic, a la vegada
que desenvolupar un creixement sostingut de la xarxa
ferroviària.

Totes elles són mesures que estam convençuts que el
Govern d’aquesta comunitat autònoma durà endavant i duria
endavant igualment amb independència que fos instat
explícitament per aquest parlament, però en qualsevol cas hi
hem volgut fer menció perquè són polítiques absolutament
necessàries per a la nostra ciutadania, perquè són propostes
serioses i assumibles, coherents i possibles, de present i de
futur, per transformar la nostra comunitat, com ja s’ha estat
fent des d’inici d’aquesta legislatura per garantir l’estat de
benestar i bloquejar-lo, cosa que no va aconseguir l’anterior
legislatura, i per millorar, en definitiva, la vida de les persones
en drets i territori.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Doncs, passam al torn de fixar
posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, al objeto de fijar posiciones
del Grupo Popular como cuestión previa quería hacer constar
que en la propuesta número 28 de nuestro grupo, respecto a la
Ley del voluntariado, que conste que nuestra petición es
registrar; pone aprobar y es registrar, es registrar en el
Parlamento un proyecto de ley del voluntariado.

Y respecto a la posición de nuestro grupo en las diferentes
propuestas de resolución de los restantes grupos es
complicado hacerlo de todos. Voy a intentar ir rápido y fijar
una posición lo más completa posible, y después daría por
escrito las propuestas de transacción a cada grupo.

En principio, respecto a las propuestas de Podem, las que
se refieren a leyes o normas que nosotros hemos votado en
contra, como la Ley de vivienda u otras cosas, pues votaríamos
negativamente. Respecto a la propuesta de la Oficina
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Anticorrupción, la número 5, he de manifestar que nuestra
posición en este sentido la reitero otra vez, porque se hace
demagogia con facilidad: visto tal com está el reglamento de
esta oficina, que se han presentado tantas enmiendas que no
hay por donde cogerlo, nuestra posición es que se retire ese
reglamento de la Oficina Anticorrupción, y que se aclare la
situación; si es hubiese hecho lo que pedimos nosotros, que
se fuese al Consejo Consultivo, no estaríamos en la situación
en que estamos, pero bueno...

Votaremos a favor de sus propuestas respecto a las
mejoras de infraestructuras educativas, en la eliminación de
los barracones. 

Y respecto a la propuesta número 14, sobre cuestiones de
urbanismo, les hacemos un añadido, una petición de que se
incluya, ya que hablan de urbanismo a la carta, el hecho de que
en esta comunidad autónoma se tienen que pagar 220 millones
de euros de dinero público por hacer leyes de urbanismo a la
carta. Se la proponemos, a ver si les gusta esta propuesta.

También votaremos a favor de la simplificación de los
trámites y ayudas en trámites del Plan de desarrollo rural y de
la PAC. Creo que es una medida positiva; les votaremos a
favor del apoyo a la reserva de la biosfera, y les votaremos en
contra de limitar los cruceros en... cruceros turísticos en
Palma, creemos que no es competencia de este parlamento y
además que es contraproducente.

Y sobre... bien, en general hay bastantes propuestas de
modificación de la reforma laboral, votaremos en contra de
estas propuestas, la reforma laboral del 2011. Mientras hubo
la reforma laboral del PSOE se destruía empleo, a partir de
que hubo la reforma laboral del Partido Popular se empezó a
recuperar empleo. 

Seguramente la normativa laboral en este momento... que
deba modificarse, pero digan en cosas concretas, porque eso
de “derogaremos la reforma laboral”, yo recuerdo
perfectamente cuando trabajaba precisamente en temas
laborales con el Partido Socialista teníamos que echar... no
había otra forma que si seguíamos el procedimiento
establecido de expedientes de regulación de empleo cuando
terminabas el trámite  la empresa estaba quebrada, con la
modificación de la reforma laboral se consiguieron salvar
montones de empresas, montones de empresas y puestos de
trabajo, se lo digo por experiencia y se lo puedo demostrar.

Bien, pasamos entonces a otras propuestas. Respecto a
MÉS por Mallorca... sobre el sistema de financiación
votaríamos a favor; sobre las inversiones estatutarias también
les votaríamos a favor; no les votaríamos a favor sobre no
respetar el principio de autonomía municipal y meternos en
cuestiones de las fiestas populares.

Les votaríamos a favor del plan de 0 a 3 años; votaríamos
a favor sobre las inversiones en la depuradora de Palma. 

No les votaríamos a favor de no aplicar la Constitución
Española, el artículo 155 está en la Constitución Española, si

se tiene que aplicar hay el procedimiento establecido. No les
podemos votar a favor de esta cuestión.

Sí que les votaríamos a favor de la ley de ciencia... una ley
de ciencias. Sí que les votaríamos a favor en que no haya
fraude laboral. Sí que les votaríamos a favor en formación
laboral. 

Les propondremos cuatro transacciones, una es poner
fecha al sistema de financiación; en el apartado 9 en vez de
“colaborar”, “seguir colaborando”; cuando hablan de apoyo al
pequeño comercio haríamos constar que no nos parecen bien
declaraciones de responsables municipales atacando a los
comerciantes.

Y en principio esa sería la postura sobre las propuestas de
MÉS per Mallorca.

Respecto a las propuestas d’El Pi básicamente estaríamos
a favor de todas las propuestas que vayan en materia de
simplificación administrativa, en materia de modernización
del sector turístico, en materia de apoyo a los sectores
productivos, en materia de la regulación de la vivienda
turística vacacional, en materia del canon del agua.

Les propondríamos cuatro transacciones, que les entregaré
por escrito, básicamente van a concretar sus propuestas, pero
en estas básicamente coincidiremos, en el apoyo a la
universidad, serían cuestiones que... les daríamos el apoyo a
sus propuestas y algunas de ellas ya le digo que le entregaré
por escrito las propuestas de transacción que van en esa línea.

MÉS por Menorca, en la propuesta 3 les solicitaríamos
una adición, que es continuar como en el mandato anterior, y
en la propuesta 7 substituir 2018 por 2019 que creo que hay
un error en este apartado, en la propuesta 7 de MÉS por
Menorca si no me equivoco.

Les votaríamos a favor de todas las propuestas de mejora
en materia educativa, de aplicación del plan de innovación
educativa, de incremento del presupuesto en educación, en la
mejora de manutención y..., de las dietas de manutención y
alojamiento, en cuestión de... el acuífero de Es Migjorn, el
apoyo a Menorca Talaiótica.

Al Plan de industria estratégico del sector lechero de... o
de lácteos de Menorca también les apoyaríamos, creemos que
es una cuestión fundamental, debe existir en el Govern
documentación y plan sobre este sector. Creo que no sería la
primera vez que se hace un plan estratégico en este sector,
pero ya totalmente desfasado y por tanto, les daríamos apoyo
a esta petición.

Les daremos apoyo a la convocatoria de las ayudas de
rehabilitación para el 2018, no sé si el Govern llegará a
tiempo a hacer la convocatoria de las ayudas de rehabilitación
de mejora de vivienda del 2018, pero les daremos apoyo... su
propuesta 16. Son propuestas positivas y creemos que debe
estar de acuerdo. 
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En otras cuestiones, la 4, la 5, son cuestiones más
ideológicas, no les votaríamos. Nos abstendríamos en la 11 y
en la 15 y en la 6 y al resto votaríamos favorablemente.

Respecto a las propuestas de Ciudadanos, en principio,
votaríamos a favor de todas, salvo la 4  y la 8. La 4 porque
puede ser positiva la situación de dar subvenciones a
determinados mataderos, pero si no se hace con un estudio
concreto por qué se les da a unos y no a otros si no hay un
estudio que lo avale. No nos parece mal, nos abstendríamos,
pero entendemos que se debería justificar por qué se da una
subvención a unos sí y a otros no, si no hay un estudio técnico
que avale esa situación.

Y nos abstendríamos en la número 8. Les propondríamos
también... alguna... dos transacciones para mejorar el texto,
pero ya... tanto  en la 5  como en la 7 y se lo entregaré por
escrito para tener tiempo suficiente  para fijar posición de
todos los grupos, básicamente en la 7 suya..., habla de la
aplicación del plan de infraestructuras en materia de
educación del Govern.

Les pedimos que pongan que la información que ustedes
piden que se publique, que sea real, en tiempo real porque de
hecho está publicada en la página de la conselleria la
aplicación del plan de infraestructuras, el problema es que no
está actualizado, no es real, es ficticio en muchos de ellos y
en la mayoría, pues, ponen coletillas genéricas que es
imposible saber cuál es el estado de ejecución, sirve para
cubrir  e l expediente y decir que somos muy transparentes,
pero no sirve para hacer un seguimiento real del plan de
infraestructuras.

El Grupo Mixto, Gent per Formentera, aprobaríamos las
propuestas 2 y 3 y nos abstendríamos en la 1 y la 4.

Las propuestas de la Sra. Huertas, le aprobaríamos la
propuesta número 3 y le votaríamos negativamente la 1, la 2
y la 4.

De la Sra. Seijas, nos abstendríamos en la 1, la 2 y la 3 y le
votaríamos que no a la 2, que es la reforma laboral, por los
motivos que ya he expuesto que son genéricos a todos los
grupos que la proponen y después no la llevan a cabo en el
Congreso de Diputados.

Las propuestas del Sr. Aguilera, le votaríamos a favor la 1
y la 4 y le votaríamos en contra la 2 y la 3, son propuestas de
mejora de infraestructuras, y le votaríamos a favor sobre la
cuestión de la Escuela Oficial de Idiomas en Ibiza y la escuela
de arte y la del Parc Bit en Ibiza como infraestructuras
pendientes que deberían ejecutarse.

Y por último, -voy con el tiempo justo- las propuestas del
PSIB-PSOE, como cuestión genérica manifestarles que
ustedes en sus propuestas de resolución en 24 de las 38
utilizan el término dar apoyo, continuar, es decir, autobombo
de continuar, pero sin concretar en exceso. De todas formas,
a pesar de eso le adelanto que le presentaremos una serie de
transacciones, concretamente a la 7, a la 11, a la 15, a la 16, a

la 29, a la 30, a la 31, a la 33, a la 35 y a la 37, sobre todo para
ver si en algunas de estas proposiciones que dicen continuar,
seguir, etc., con muy buena intención, pero si logramos
concretar un poco alguna fecha de ejecución o si podemos
concretar algo, porque si no... bueno, el año que viene ya
veremos qué pasa, pero sino no se cumple. 

En general les votaríamos que sí a todas estas genéricas,
básicamente a todas estas que sí, salvo a alguna de ellas si no
nos aprobasen las transacciones propuestas. Básicamente,
pues nos gustaría que hubiese alguna referencia a cuando se va
a poner en marcha el REB, por ejemplo, cuestión que hemos
debatido siempre, pero no nos dicen en su propuesta de
resolución si se va a hacer efectivo el día 1 de enero del año
próximo o no; les hacemos una propuesta transaccional para
fijar una fecha concreta, creo que estaría bien concretarlo
porque si no queda en el aire. 

La propuesta número 7 está mal redactada, la del Teatro
del Born, que dice que estaba incluido en la Ley de
presupuestos; si llega a estar incluida en la Ley de
presupuestos se  estaría ejecutando. Bueno, mejor que lo
redacten correctamente, pero también les daremos apoyo
porque nuestra intención siempre ha sido votar
favorablemente las inversiones del Teatro des Born, por tanto,
también les votaríamos a favor de su propuesta. 

Básicamente les traslado luego por escrito las propuestas
de transacción al objeto de ver si podemos alcanzar acuerdos
y que estas propuestas, pues, sean efectivas, viables y sobre
todo con el deseo, tal como ha manifestado también el Sr.
Pericay, de que se cumplan las propuestas de resolución que
aquí aprobamos. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Doncs passam al torn del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té  la paraula el Sr.
Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades, bon dia
una altra vegada. Bé, nosaltres també consideram que el
Parlament ha de ser el centre de la vida política, ara sembla
que el Partit Popular vol que el Senat sigui el centre de la vida
política i pugui obstaculitzar l’aprovació dels pressuposts a
l’Estat, sense els quals, aquests pressuposts, sense els quals no
es podrà fer cap política de caire progressista en aquest país.

Nosaltres, en tot cas, proposaríem, a la proposta 2 del
Partit Popular, sobre el personal de suport a auxiliars tècnics
a nivell d’educació, que digui en lloc d’”incrementar”,
“continuar incrementant”; seria fer justícia amb el que s’ha fet,
el conseller ha donat explicacions avui a la pregunta que li ha
fet la Sra. Riera, dient que s’ha augmentat aquest personal i
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molt, mentre a la passada legislatura el que es feia era
acomiadar aquest personal.

A la proposta 6 podem votar a favor, el que pens és que no
tenim les mateixes mesures, no posaríem les mateixes
mesures per tal de reduir l’atur, la precarietat laboral i la
sinistralitat laboral; pensam que la reforma laboral ha
potenciat que hi hagi contractes més curts i que la sinistralitat
augmenta en els primers mesos de contracte, per tant, hi ha
una relació causa efecte directa de la reforma laboral amb la
sinistralitat. En tot cas, tal com està redactat no tenim cap
problema a donar-li suport. 

Ens sorprèn la proposta 7, que parla del sistema públic de
pensions, no sé si a partir d’ara assistiran cada setmana a les
manifestacions que es produeixen a Bilbao, però crida
l’atenció perquè el Partit Popular es va aixecar del Pacte de
Toledo i va ser el primer que va rompre aquest pacte per
primer cop en molts d’anys. Per tant, crida l’atenció que facin
aquestes propostes.

Sobre la venda ambulant, el punt 9, i  això també és una
proposta d’El Pi, el Partit Popular parla d’actuar contra la
venda ambulant, El Pi parla d’eradicar la venda ambulant, però
no proposen alternatives, i jo crec que un s’ha de posar a la
pell d’aquestes persones també que per necessitat posen en
pràctica aquesta activitat econòmica. Crec que es focalitza que
el principal problema del petit i mitjà comerç és la venda
ambulant, quan nosaltres pensam que el principal problema del
petit i mitjà comerç són els grans magatzems i empreses que
operen a internet. Sabem que té una incidència, però pensam
que perseguir les persones més dèbils d’aquesta societat té un
preu, i és augmentar aquest discurs de l’odi contra el més
dèbil, aquest discurs de l’últim contra el penúltim. Per això,
no podem votar aquesta proposta. 

Sobre les polítiques d’ocupació, més recursos per a
l’Estat; la proposta número 10, cap problema a donar-li suport. 

Sobre la sanitat pública entenem que hi ha diferències
substancials en aquest tema perquè, com deia un estudi de la
setmana passada a la comunitat de Madrid, la sanitat privada
costava sis vegades més que la sanitat pública, els serveis
externalitzats. No és el nostre model, pensam que s’ha
d’apostar per una sanitat pública en la seva totalitat, no només
dels servei sanitaris sinó també dels serveis no sanitaris,
perquè al final el que hipotequen són els doblers de la gent i
el servei és pitjor quan la sanitat és privada.

Sobre la depuració i emissaris, el número 23, crida
l’atenció, la meva companya Laura Camargo ha fet menció a
la carta que es va trametre, fent menció al Sr. Company, no es
varen prendre les decisions que eren oportunes en aquell
moment i ara pagam les conseqüències. Pensam que no és una
qüestió de tirar-se trastos al cap, però s’ha de fer justícia, i
que ho demani ara el Partit Popular, doncs, crida l’atenció una
vegada més. 

Sobre el tema dels presos polítics. Nosaltres consideram
que s’està judicialitzant un tema que és polític, pensam que el

delicte de sedició o rebel·lió no té res a veure amb el que s’ha
fet a Catalunya, pensam que hi ha gent a la presó després d’un
any... jo no sé si vostès es posen en la pell de la gent que és a
la presó, que tenen fills, que tenen família i que ho passen
molt malament.

(Remor de veus)

Crec que és molt humà, crec que és molt humà posar-se en
la pell d’aquesta gent i no sabeu què heu fet, perquè heu
provocat un problema no només amb aquesta gent que està a
presó sinó un problema social molt greu perquè no heu aturat
de tirar llenya al foc i amb aquestes propostes intentau
continuar tirant llenya al foc. No és la nostra proposta,
nosaltres estam més per la via que proposa MÉS per Mallorca,
que no s’apliqui el 155 una altra vegada, que ja sabem les
conseqüències d’això, que és més crispació social, que és més
gent dividida. Per tant, jo sé que el Sr. Pablo Casado vol un
155 no només en aquest tema sinó també a l’educació de les
comunitats  autònomes, perquè vol retornar la competència
d’Educació, acusant d’adoctrinament a les comunitats
autònomes, cap a Madrid, cosa que ens sembla un autèntic
disbarat. No és el nostre model.

Després hi ha una sèrie de propostes del Partit Popular que
són un copia y pega, m’imagín, de les propostes que feia el
Partit Socialista els darrers anys; de fet, a la 45 fa menció a l’1
de gener de 2018, la que fa referència al REB, supòs que s’han
oblidat de posar l’1 de gener de 2019. Nosaltres per
coherència, perquè sempre hem votat el mateix, votarem a
favor d’aquestes iniciatives corta, copia y pega, però crec que
s’haurien de currar un poc més les coses.

Votarem a favor d’un nou sistema de finançament,
efectivament, sobre les inversions estatutàries també.

Sobre el conveni de carreteres, que vostès acusaven el
Govern de posar-ho als pressuposts, doncs, poden votar a
favor perquè és una qüestió de coherència. 

Sobre les propostes d’El Pi, crec que farà una transacció
algun grup del Govern sobre el cicle de l’aigua, nosaltres
pensam que el cànon s’ha d’invertir en tot el cicle d’aigua. 

Sobre el tot inclòs, també hi ha una proposta que farà un
grup diferent.

Sobre el punt 4, nosaltres pensam que es pot regular
l’activitat dels cotxes de lloguer mitjançant un reglament de la
llei de canvi climàtic en el 2019, si és una qüestió de limitació
de cotxes, d’una capacitat de càrrega, nosaltres hi estam a
favor i podem votar a favor d’aquesta iniciativa, cap problema.

Sobre la venda ambulant, el que he dit abans, no es
proposen alternatives i crec que hi ha una fixació amb aquest
tema que crec que és perillosa, és perillosa perquè crea un
discurs de l’odi contra el més dèbil.

Sobre el tema del tren, crec que s’han d’estudiar el tren de
Maó i Ciutadella, el punt número 6, s’han d’estudiar les
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alternatives, no sé si em vol dir el Sr. Font per què aquesta
alternativa és la millor, doncs l’escoltarem.

I després, sobre el punt número 7, pensam que és essencial
que es pugui fer aquesta Obligació de Servei Públic amb les
connexions de Menorca, per exemple, com demana MÉS per
Menorca, però també amb una qüestió de control de preus, si
es posa el 75% de descompte per als viatges i les companyies
aèries fan un abús el que es produeix és un transvasament de
fons públics cap a interessos privats, crec que s’ha de
controlar d’alguna manera que no es puguin els preus, com
sembla que succeeix.

Pensam que l’ecotaxa ja s’ha consolidat a nivell
hegemònic, crec que és una proposta molt valorada d’aquest
govern i d’aquest pacte, i el que haurien de fer, com hem dit
moltíssimes vegades, els hotels és, potser, abaixar els preus
de les seves habitacions les quals no han deixat de créixer en
tots aquests anys, perquè no té incidència en el preu l’ecotaxa
i perquè creiem que és una qüestió de consens prou àmplia.

Sobre el tema de la cogestió dels aeroports, nosaltres hi
votarem a favor. També es demana per part d’un altre grup
parlamentari, pensam que això ha d’estar ben dotat,
efectivament, i que s’ha de tenir pressupost per dur a terme
aquesta iniciativa.

Sobre les propostes de Ciutadans, tant de bo que el
portaveu de Ciutadans ha dit que la seva proposta més
important era la número 3, reduir el deute, perquè si no hagués
pensat que el més important era la número 1, que era el
certificat de català dels membres del Govern. No entenc
encara aquesta obsessió que tenen vostès amb el català. Hi
podríem votar a favor, si fos una qüestió de transparència, però
pensam que hi ha qualque cosa darrera aquesta iniciativa.

Sobre allò de reduir de deute, la número 3, no sé si és una
proposta en pla Garicano, és a dir, reduir deute i només això
i sacrificar els serveis socials, és a dir, re tallar. Nosaltres
pensam que s’ha de reduir deute, ara mateix es fa en relació
amb el PIB, pensam que s’han de fer més esforços en aquest
sentit, però mai retallar serveis i drets a la ciutadania.

Sobre els llibres de text, el punt número 5, nosaltres
estaríem a favor d’ajudar la gent de l’escola pública en aquesta
matèria, però no sabem si es refereix també als centres
concertats, per això deman un aclariment en aquest sentit.

Sobre la número 7, sobre transparència en l’execució
d’infraestructures educatives, sanitàries i d’altres, cap
problema amb votar-lo a favor.

Sí m’agradaria demanar un aclariment al Partit Socialista
sobre el distintiu de cotxe de lloguer, la proposta número 28,
volem saber a què es refereix això, aquest distintiu de qualitat
dels cotxes sense conductor.

I sobre la sortida als mercats per finançar la comunitat
autònoma, la número 16, nosaltres pensam que s’han
d’augmentar els ingressos, pensam que no té per què ser una

bona notícia sortir als mercats, sabem que hi ha una qüestió de
solvència, però pensam que hi ha altres alternatives. Per això
ens abstendríem en aquesta proposta.

Ja he comentat sobre MÉS per Menorca l’Obligació de
Servei Públic, crec i creiem des del nostre grup parlamentari
que no som ultraperifèrics en el fet geogràfic, però sí en el fet
polític, que ja és hora que es prenguin mesures en aquest
sentit, i això té a veure amb el 75%, però també té a veure amb
el transport de mercaderies.

Per acabar, dir al senyor portaveu del Partit Popular, ara no
el veig, sí, nosaltres demanam que s’acabi amb l’urbanisme -
ara sí el veig- a la carta i no volem transaccions amb això,
perquè pensam que si la gent té una sèrie d’obligacions no hi
ha d’haver una sèrie d’excepcions, per a gent, precisament, que
sol ser poderosa o que sol tenir prou doblers.

Sobre el tema del reglament de l’Oficina Anticorrupció,
l’altre dia el Sr. Company proposava tancar l’oficina si
recuperen el Govern; jo no sé quin interès tenen vostès en què
això funcioni, però si es proposa tancar aquesta oficina
m’imagín que cap.

Sobre la limitació dels megacreuers, entenc que encara
aposten per un creixement il·limitat en el sector turístic,
nosaltres pensam que això és insostenible i que s’han de posar
mesures per acabar amb aquesta il·limitació que es produeix.

I sobre la Llei d’habitatge, entenem que encara no estan a
favor del dret a l’habitatge el qual s’hauria de garantir i que és
a la Constitució i que ho diu l’article 47. Per tant, no ens
sorprèn que no ens votin a favor d’aquesta mesura.

Res més, si volen aclariments els faré en el proper torn.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs, passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té el temps repartit, per tant
passam al torn de la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, senyors del Partit Popular,
nosaltres, el Sr. Company aquí, dimecres passat, va defensar
un model de convivència, concòrdia, basat en la llibertat i la
moderació, on ningú sobre i tots hi caben, i quan hem vist les
seves propostes, realment el que vol el PP és tornar obrir el
conflicte, tornar al conflicte de la llengua i de moderació i de
concòrdia res, o sigui, el que demana és un segon TIL, un
segon TIL; volen, a més, que el català no sigui requisit a la
sanitat, i proposen eliminar la campanya Coneixement de la
llengua per als visitants, no sé què és el que els molesta. A
més, jo els vull l’incís que aquesta campanya dóna suport amb
els pressuposts propis de la Conselleria de Cultura, no tenen
res a veure amb pressuposts de l’impost de turisme sostenible.
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Per tant, volen impulsar un veritable bilingüisme entre les
nostres llengües cooficials en els centres educatius, així com
potenciar l’ensenyament en anglès, ens sona tot al mateix que
hi havia, som davant d’una reencarnació del Sr. Bauzá, Sr.
Company. Vostè vol fer un TIL dos i el que va passar és que va
treure cent mil persones al carrer, aquest dissabte fa cinc anys
que varen sortir cent mil persones al carrer per aquest model
que (...)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i vostès d’això no fan ni una reflexió, ni una reflexió, tornen
aquí i tornen plantejar el mateix. Realment estan molt lluny de
la realitat social de les nostres illes, segueixen vostès una
tonada dels flautistes bessons d’Hamelín, el Sr. Casado i el Sr.
Rivera, vostès segueixen darrera ells, però, Sr. Company,
vostè va arribar aquí, i jo, entre nosaltres enteníem almanco,
com a president del Partit Popular, perquè era un redelfí
possiblement regionalista, seguidor del Sr. Cañellas, que no
s’hi assembla en res, ara només és un seguidor d’aquesta
bessonada, no?, d’una bessonada d’aquest retrocés democràtic
que fins i tot fa apologia del franquisme en molts casos, i
facin memòria, facin memòria històrica del que són en
aquestes Illes i del que va passar aquell dissabte, farà cinc
anys.

I també del que diu el nostre Estatut, aquests càntics dels
bessons, nosaltres li ho repetim, són molt lluny de la nostra
realitat social.

Però de totes maneres MÉS per Mallorca també celebram
que ara demanin una reforma del sistema de finançament amb
principis d’igualtat, equitat, ordinalitat, eh, ordinalitat,
transparència i corresponsabilitat fiscal, tot el contrari del que
feia el PP quan governava a l’estat espanyol, perquè al Sr.
Montoro això de l’ordinalitat jo no li vaig sentir dir mai, no li
vaig sentir dir mai que volgués això per a les Illes ni tan sols
al final no ens va concedir res amb el sistema de finançament,
precisament va dir que això s’havia d’aturar.

També estam contents que vulguin incrementar les
pensions, quan varen ser els primers vostès que varen deixar
a zero, a zero, l’increment, la pujada de pensions dels nostres
pensionistes, va ser el Partit Popular qui ho va fer.

De totes maneres sí que votarem a favor una sèrie de
propostes, com són la 6, la 10, la 12, la 24, la 27, la 28, la 45
del REB, també benvinguts.

I després, però, de totes maneres li voldria dir que vostès,
per exemple, a la 19, la del Pla de desenvolupament rural,
segueixen mentint, segueixen mentint perquè és vera, ja li han
dit aquí, el Sr. Conseller està cansat de dir-li-ho, s’han aturat
temporalment tres línies per avançar pagament, però és que
vostès no les varen ni obrir durant dos anys, és que vostè no
les va obrir, Sr. Company, aquesta és la diferència. Perquè
som la segona comunitat que paga més aviat, la segona
comunitat autònoma que paga més aviat a tot l’estat espanyol,
vostè això ni ho va somniar mai, ni ho va somniar mai, Sr.
Company. Per tant, vostè va aturar durant dos anys tres línies

d’èxit per a joves, per a marges, per a emprenedors -sí, sí- les
lletres canten, Sr. Company, pot dir el que vostè vulgui.

De totes maneres, nosaltres els proposam una transacció
a la número 20, en el sentit aquest del trasllat de fangs de la
depuradora de Ferreries, en el sentit que “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir
treballant per al trasllat dels fangs residuals de la depuradora
de Ferreries fora de l’illa, per al seu adequat tractament, dins
el primer semestre del 2019", que crec que és la proposta que
vostès han fet. I nosaltres també li fem aquesta... vull dir,
l’acceptam, si és aquesta la proposta de transacció.

I bé, només em queda comentar, respecte del Partit
Popular, que veiem que insisteixen a fer una política agrària
basada en l’urbanisme i no en els pagesos, que és el que
proposa aquesta nova llei agrària que es troba en aquesta
cambra.

Per tant, per a la resta de propostes del Partit Popular crec
que fins i tot les nostres propostes com a MÉS per Mallorca
ja mostren per què diem no a les propostes del Partit Popular.

Pel que fa a MÉS per Menorca, estam d’acord bàsicament
amb totes, l’únic que no donarem a la 9 i a l’11, creiem que en
això de donar suport que tots els centres tenguin TISE
d’educadors socials , creiem que hi ha una proposta d’anar
ampliant als centres conflictius així com calgui i que sigui el
més adequat.

I pel que fa a ajudes, també a associacions i APA, crec que
hem de prioritzar primer que tots els centres tenguin recursos
humans suficients per donar el servei que toca a l’alumnat i als
pares.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campomar. Doncs, toca el torn al Sr. Miquel
Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades. Amb la
meva intervenció donaré resposta a les propostes de resolució
del PSIB-PSOE i a les del grup de Ciudadanos.

Pel que fa a les 38 propostes del PSIB, hem de dir que
coincidim tant en l’esperit com en el text de totes elles i hi
votarem a favor.

Per no detallar-les totes, vull destacar que van molt en la
línia tant del que hem defensat històricament des de MÉS per
Mallorca, com de l’acció de govern executada durant aquests
tres anys i mig de legislatura.
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Tan sols vull fer una proposta de transacció a la número
18, quan parlem de garantir la millora de les cotitzacions
socials als treballadors i treballadores del sector hoteler,
voldríem que es canviàs “hoteler” per “turístic”, és només
aquest petit detall.

De tota la resta, coincidim que és important posar l’accent
en els drets, en aquest sentit destacam les propostes sobre la
igualtat entre homes i dones i lluitar contra la discriminació
dels col·lectius com l’LGTBI.

També veiem molt interessant respondre a les demandes
de les entitats del tercer sector de les Illes Balears. Així
mateix, coincidim totalment amb la necessitat que el Govern
continuï amb la seva important tasca en tots els fronts, reduint
les llistes d’espera sanitàries i reformant i construint nous
centres de salut, així com recuperar l’antic hospital de Son
Dureta, l’hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses. També
coincidim amb la necessitat de seguir treballant en la millora
i manteniment de les infraestructures hídriques, així com fer
feina per seguir millorant en educació tant a nivell
d’universitat, com en el canvi metodològic, organitzatiu i
pedagògic d’acolliment d’alumnat de primer i segon d’ESO als
centres d’infantil i primària.

Igualment important és l’aposta per seguir millorant els
índexs de qualitat de l’ocupació; garantir el compliment de la
Llei d’habitatge; fomentar l’ús del transport públic amb
l’increment de freqüències i millorar la seva connectivitat.

I un fet que nosaltres mai, i quan dic mai és mai, i mai no
deixarem de reclamar, governi qui governi aquí i a Madrid, un
nou règim especial per a les Illes Balears que resolgui, d’una
vegada per totes, les conseqüències derivades del nostre fet
insular i inclogui mesures relatives al transport aeri i marítim,
la compensació de la insularitat a determinats sectors
productius.

I també anirem més enllà, és imprescindible un bon
sistema de finançament que reculli, com afortunadament ara
també recull el Partit Popular, el principi d’ordinalitat. Sense
un bon i just finançament no podrem fer tot això que ens
mereixem com a societat.

Pel que fa a les propostes del grup de Ciudadanos,
respondré les que ara podré per qüestió de temps. En primer
lloc, vull constatar que tenen vostès una obsessió amb tot allò
referent a la llengua catalana i no és per defensar-la ni per
posar-la en situació d’igualtat amb l’altra llengua oficial que
tenim a les Illes Balears, sinó per posar en qüestió qualsevol
mesura que ha de servir per impulsar-ne el coneixement, l’ús
i el prestigi, com és el requisit de català que hi ha en els
funcionaris públics.

Sobre el punt 3, que vostès consideren el més important
dels que han presentat, i nosaltres hi podem coincidir, estam
d’acord que s’ha de poder reduir el deute que té aquesta
comunitat autònoma, de fet, en els pressuposts d’enguany ja es
destina una partida que permetrà la reducció del deute per
primera vegada en molts anys. Ara bé, nosaltres prioritzam

donar un bon servei públic a no haver de reduir deute, més que
res perquè primer són les persones i també perquè no
reconeixem com a legítim tot el deute que té aquesta
comunitat autònoma, hi ha una part que és a causa de la
insuficient dotació que es va fer des de l’estat quan es varen
transferir les competències de sanitat i educació. Seria injust
ara haver de deixar d’oferir encara més serveis públics a la
ciutadania per destinar uns doblers fixos a cobrir tot el deute
que tenim, per tant no hi votarem a favor.

Sobre el tema dels escorxadors de Ciutadella i Maó, que,
per cert, aquests són els noms oficials, Ciutadella i Maó -i no
Ciudadela i Mahón-, com els agrada dir a vostès, dir-los que
el FOGAIBA ja té en marxa dues ajudes per a escorxadors, per
a inversions i per al funcionament, pel màxim que es poden
atorgar, aquestes ajudes s’anomenen per mínims i tenen un
màxim d’ajudes per cobrar i ja se’ls dóna el màxim a dia
d’avui. Si entreguéssim una altra ajuda no la podrien cobrar,
perquè ja han arribat al topall i el FOGAIBA, a part, no és una
financera, per tant també hi votarem en contra.

Finalment, volem dir que estam d’acord amb la implantació
de l’historial unificat de l’usuari de serveis socials i amb la
publicació de l’estat d’execució de les infraestructures del Pla
d’infraestructures educatives, del Pla d’infraestructures de
centres d’atenció primària i del Pla d’habitatge, per tant a
aquestes dos punts hi votarem a favor.

I gràcies per la vostra atenció.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Ara toca el torn al Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Jo seré breu perquè moltes de les
propostes de transacció també ja les hem anat comentant
durant el dia, ha estat un dia llarg.

Primer de tot, voldria centrar-me en El Pi, simplement ja
li he comentat a en Jaume que teníem una sèrie de propostes,
les faré extensives, per veure si poden ser recollides.

La primera proposta de resolució d’El Pi, que fa referència
al cànon de l’aigua, nosaltres hi volíem fer una transacció,
primer de tot, canviar “tornar destinar” per “continuar
destinant”, entenem que el cànon de l’aigua... bé, el cànon de
l’aigua no només és que s’empri en la seva totalitat sinó que
supera els recursos que es destinen a la xarxa de depuració i
a xarxes hídriques supera el cànon, per tant crec que seria bo
posar “continuar destinant”.

I després suprimir la part de “manteniment, la millora i
l’ampliació de la xarxa de depuració d’aigües residuals de les
Illes Balears” per la Llei 9/1991, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües. Per tant, la proposta quedaria que “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
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Balears a continuar destinant la totalitat de la recaptació del
cànon de l’aigua al previst a la Llei 9/1991, reguladora del
cànon de sanejament d’aigua”, creiem que quedaria més clar
i més complet.

A la proposició número 2 d’El Pi, també voldríem fer una
transacció que seria que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a impulsar amb els
ajuntaments un pla de gestió sostenible de l’aigua que
contengui la separació de les xarxes pluvials i fecals a tots els
municipis, en el marc del que preveu la revisió anticipada del
Pla Hidrològic”, el qual, com bé sabeu, es va aprovar en el
Consell de Govern el passat divendres. Creiem que d’aquesta
manera també quedaria més clar i també quedaria clar que el
Govern s’implicarà en l’elaboració d’un pla que insti, amb
col·laboració amb els ajuntaments i que tots siguem
conscients que hem d’invertir a separar la xarxa de pluvials i
de fecals, però també que quedi clar que la competència,
segons la Llei de bases de règim local, és dels ajuntaments,
però evidentment el Govern també se’n fa partícip.

Quant a la proposta número 3 d’El Pi, també faríem una
transacció que seria suprimir la darrera frase, és a dir,
suprimir el darrer apartat que diu que “limitin la proliferació
sense control d’aquesta oferta”.

També volíem fer una altra transacció, que és a la proposta
de resolució número 9, la qual seria també suprimir la darrera
frase, després de la coma, “tot evitant posar-hi entrebancs”, de
manera que... bé, amb aquestes propostes de resolució... que
hem dit fins ara, nosaltres donaríem suport.

I una darrera, que és la número 14, que és: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a duplicar
la inversió en R+D+I”, bé, he de dir que evidentment això és
un repte important, però nosaltres hem d’intentar ser realistes
i la proposta és fer una transacció a “seguir incrementant la
inversió en R+D+I”.

De les altres he de dir-vos que bé, en principi, a les d’El Pi
votaríem a favor de la número 12, la número 13 i la número
15.

Quant a les propostes de resolució de Podem he de dir que
en principi compartim tot el marc ideològic que està plasmat
a aquestes propostes de resolució. Sí que trobam que entre
tots  els  grups parlamentaris hauríem de fer un esforç per
intentar arribar a una transacció o un proposta que ens vagi bé
per poder donar suport tots a la proposta de resolució número
1, que fa esment a la comercialització de l’energia. Per tant,
crec que aquí sí que instaria tothom a fer un esforç per trobar
aquesta proposta de confluència.

Votaríem a favor també de la número 3, de la número 4, la
5, la 6, la 7, la 9, la 10, l’11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, la 21,
la 22, la 23, i només que... votaríem per posar..., perquè em
queda poc temps, en contra quant a la proposta número 8 ,
perquè entenem que són conceptes diferents, la renda social
garantida i la renda bàsica, crec que han d’anar deslligats, i així
com està el text no... entenem que una va, així com ho

expressau vosaltres, és que una dóna continuïtat a l’altra i
creim que no és correcte.

Res més per part nostra. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
el Sr. Font... no?, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, amb el seu permís faré
el posicionament del nostre grup parlamentari en relació amb
la resta de propostes de resolució dels diferents grups
parlamentaris. 

Com passa amb tots els altres portaveus és evident que és
impossible entrar al detall de cadascuna d’aquestes propostes.
Per tant, deman disculpes si moltes d’aquestes propostes no
les comentam i no expressam el perquè del sentit del nostre
vot.

Dit això i fent una categoria molt genèrica diré que
coincidesc amb el portaveu del Grup Parlamentari Popular, i
en aquest sentit donarem suport a moltes de les seves
propostes de resolució, que hi ha un elevat grau
d’incompliment d’aquestes propostes i , per tant, reiterar el
compliment d’allò que s’ha aprovat ens sembla coherent i, per
tant, nosaltres també ens hi volem afegir amb el nostre vot
afirmatiu.

Dit això, també hi ha un grup genèric de propostes de
resolució que són reclamacions de justícia per a les Illes
Balears que ha d’acomplir el Govern de l’Estat, aquí podem
parlar del règim econòmic, d’un nou sistema de finançament,
del traspàs de competències, etc., d’aquesta classe de
propostes de resolució crec que n’hi ha a tots els grups o a la
immensa majoria de grups i per tant, no les enumeraré, però
també queda dit el nostre posicionament favorable.

Després hi ha un tercer grup, que jo anomeno el del
massatge, que és el que fan els  grups de la majoria que es
dediquen a dir com de bé ho fa el Govern i com que ho fa molt
bé trobam... això és... el PP ha dit autobombo, les propostes
de resolució  que donen suport al Govern parlen de donar
suport, continuar, seguim treballant, ho estam fent molt bé,
anam molt bé, som uns... un executiu impressionant i nosaltres
vos volem animar que no amolleu... bé, jo... a moltes
d’aquestes sincerament ens hi abstindrem no perquè no hi
estiguem d’acord en el fons, sinó perquè el massatge ens ha
semblat ja excessiu, no? I per tant..., i en el cas de Podem, que
no és al Govern, però s’ha apuntat diguem de manera... com el
primer de la classe a fer de palmero de l’acció del Govern.
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Queda dit, per tant, aquest grup, per tant algunes d’aquestes
propostes de resolució en el fons estam d’acord que és el
camí a aconseguir i que és un objectiu compartit, però no
podem considerar que el Govern ho estigui fent molt bé, per
exemple, en tema de depuració d’aigües no podem compartir
que el Govern ho faci molt bé quan té a l’estiu, ple, les platges
de vessaments d’aigües residuals, alguna cosa no hem fet bé i
no és un tema fàcil i el que vulguem, però el que no podem dir
és que el Govern ho ha fet magníficament, perquè si ho hagués
fet magníficament no hi hauria vessaments, perquè fa tres any
i mig que ocupen les altes responsabilitats d’aquest país.

I després hi ha un quart grup de propostes de resolució
referides a realització d’inversions, equipaments, més escoles,
més centres sanitaris..., bé, a tot això, també nosaltres en
general hi donarem suport sense entrar una a una a aquestes
propostes. Sí que si hi ha un incoherència tan flagrant entre el
que es fa i el que es demana per ventura ens abstendríem
també en aquest grup.

Dit això vull comentar algunes de les qüestions més
importants o de les qüestions... o al nostre parer més
importants del que plantegen les propostes de resolució.

En relació amb les propostes del Partit Popular que tornen
a anar en contra de la llengua de les Illes Balears, en contra de
la llengua pròpia. Nosaltres, evidentment a aquestes propostes
hi votarem en contra i el Partit Popular no ens hi trobarà en
aquesta posició, que no vull dir que recuperi el TIL, però és
evident que estan en poca sintonia amb la necessitat de donar
un impuls a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

Per tant, si estan en aquesta línia de sostenir un
bilingüisme fals, una política en contra de l’equiparació real
de la llengua i, per tant, fer mèrit a la llengua pròpia que és la
llengua dèbil i fer requisit a la llengua forta, ens sembla que és
evident que això és una desigualtat i una política inacceptable
per a El Pi. Per tant, a aquestes propostes hi votarem en
contra.

Després hi ha alguna proposta en relació amb matèria de
comerç. Nosaltres donarem suport a la proposta, molt similar
a la nostra, en relació amb la venda ambulant. Ens sorprèn que
ens diguin des del Grup Parlamentari Podem que hem de
cercar una alternativa, a les il·legalitats vostès cerquen
alternatives? No, vostès quan hi ha una il·legalitat la rebutgen
i consideren que és inadmissible que continuï havent una
il·legalitat. Vostès consideren que és inadmissible que no
s’acompleixi una legalitat, que és el dret a un habitatge digne,
oi que ho consideren inadmissible? I no diuen: ah no, és que
mentre no hi hagi alternatives és igual si no s’acompleix, no,
vostès es queixen que no s’acompleix.

La venda ambulant il·legal s’ha de rebutjar, afecte
negativament els nostres comerciants. A nosaltres... és evident
que ens fa gràcia que el Partit Popular en aquest debat de
política general s’hagi intentat erigir en un defensor del petit
i mitjà comerç, quan a la legislatura passada el va massacrar i
són son pare i sa mare de FAN, entre d’altres grans
establiments, entre grans superfícies comercials que han

arruïnat gran part dels nostres comerciants, però bé, nosaltres,
més enllà de la incoherència de cadascú, nosaltres és evident
que sempre estarem devora el comerç de proximitat.

Habitatge, aquí també hi ha diverses propostes de diversos
grups, rebutjarem les del Partit Popular; és sabuda y coneguda
la nostra posició a favor d’una de les grans mesures que inclou
la Llei d’habitatge, que és la figura dels grans tenidors, amb
matisos que vàrem presentar les nostres esmenes, però és
evident per a nosaltres que si volem intervenir en matèria
d’habitatge i volem intentar solucionar el greu problema que
existeix a nivell social en relació amb aquesta qüestió de
l’accés a l’habitatge, hem d’actuar a l’habitatge desocupat. Hi
ha grups en aquesta cambra que no volen actuar a l’habitatge
desocupat; nosaltres pensam que és imprescindible si volem
realment trobar solucions eficaces. Per tant rebutjarem la del
Partit Popular i donarem suport a totes aquelles iniciatives que
conviden el Govern a desenvolupar reglamentàriament, a fer
efectives les determinacions de la Llei d’habitatge.

En relació amb la proposta dels presos polítics, no hi
donarem suport. Estam centrats, El Pi està centrat i pensa que
la cambra de les Illes Balears hauria d’estar centrada en els
problemes de les Illes Balears, i no hauríem de dedicar el
nostre temps i els nostres esforços a generar més tensió , i
aquí pareix que hi ha moltes ganes de posar problemes i de dur
les tensions en aquest parlament. Nosaltres no estam en
aquesta línia, pensam que els problemes polítics necessiten
solucions polítiques, i per tant pensam que a les Illes Balears
ens hem de dedicar a solucionar els problemes i a intentar que
amb diàleg, amb esforç i amb capacitat i intel·ligència política
per part de totes les parts se solucionin els conflictes
territorials que puguin existir fora de les Illes Balears.

Ecotaxa. Ho ha dit el Sr. Font, el portaveu del nostre grup
parlamentari. Clar, el Partit Popular ens té despistats, amb la
seva posició de l’ecotaxa, perquè jo pensava que estaven en
contra de l’ecotaxa, però resulta que no estan en contra de
l’ecotaxa sinó que estan a favor de la seva reducció d’una
determinada manera, cada vegada més acostats a la posició
inicial que de bon començament ha defensat el nostre grup
parlamentari; com ha dit el Sr. Font, benvinguts a aquesta
posició , però nosaltres, tal com ho planteja la proposta de
resolució, no hi podem donar suport; per què?, perquè diu
eliminar-la en temporada baixa, i nosaltres estam en la línia de
l’aprovació inicial, que era una bonificació, una reducció del
tipus en temporada baixa, però no la inexistència en temporada
baixa.

I després, clar, en relació amb el lloguer turístic al Partit
Popular només li preocupa el lloguer turístic en sòl rústic, no
li preocupa el problema fonamental que hi ha amb el lloguer
turístic, que és el plurifamiliar, perquè el de sòl rústic és
relativament petit, perquè la immensa majoria de les cases que
volien fer lloguer turístic en sòl rústic en el seu moment varen
demanar l’alta. Tot i això nosaltres, com que estam en la línia
de donar suport a aquests propietaris, votarem a favor
d’aquesta proposta de resolució.
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PSOE. Alguns comentaris molt reduïts. El tema de les
rebaixes comercials, ens agrada que a cada debat de política
general duguin la mateixa proposta de resolució en favor de
recuperar les rebaixes comercials, però estaria molt bé que
vostès, que ara ja governen a Madrid, ho fessin efectiu en lloc
de cada any dur aquesta proposta. De fet el nostre grup
parlamentari té presentada una proposició de llei que, pels
misteris aquests de les tramitacions parlamentàries, es veu que
no hi ha molt d’interès a donar-li curs, perquè hi ha coses que
fan molta via i coses que no fan gens; la nostra proposició de
recuperació de les rebaixes comercials no en fa gens, es veu
que no hi ha molt d’interès per part de la majoria, però sí de
fer declaracions d’intencions. Nosaltres hi donarem suport,
tot i que trobam que haurien d’anar un poc més enllà de cada
any reiterar que hem de recuperar les rebaixes comercials.

Tema de la reforma laboral; nosaltres ens abstendrem en
aquest punt. De fet el Govern del Partit Socialista actual ja ho
va dir, que no la derogaria, sinó que la modificaria, la reforma
laboral; això ho varen dir, jo ho vaig sentir amb aquestes
orelles. És a dir, ara també de cara a la galeria intentam ser un
poc més radicals, quan ja han dit els responsables en la matèria
que el que es farà és reformar-la, que és la posició que el
nostre grup parlamentari considera adequada.

No entraré en el prohibicionisme, perquè el Grup
Parlamentari Socialista té aquí una proposició de cercar més
prohibicions, nous impediments, més entrebancs... Nosaltres
no estam en aquesta línia i també rebutjam aquesta manera. Hi
ha un excés de ganes de prohibir i això es reflecteix a una
proposta que inclou el Partit Socialista.

Podem. Bé, si llegíssim de determinada manera les
propostes de resolució de Podem podríem dir que són una
esmena a la totalitat a la política del Govern, perquè, clar, quan
un grup parlamentari fa tres anys que és aquí i diu que s’acabi
l’urbanisme a la carta què hem d’entendre?, que el Govern ha
fet urbanisme a la carta, jo és que no ho puc entendre d’una
altra manera. Alguna cosa no funciona: o el Govern continua
fent urbanisme a la carta o vostès no estan satisfets amb la
seva política. I podria posar altres exemples: vostès diuen...
subvencionar els pagesos, han d’agilitar els pagaments...; vol
dir que no estan contents amb la política agrària que està fent
aquest govern.

Estan en contra de la concertació dels serveis i totes les
externalitzacions; vol dir que no els agrada com estan
gestionant determinats serveis públics a l’actual govern. Clar,
jo quan llegesc les seves propostes de resolució arrib a la
conclusió que és que els agraden molt poques coses que fa el
Govern, encara que després es dediquin a fer-los aquests
massatges a què em referia anteriorment.

Per nosaltres, l’Oficina Anticorrupció, que és un poc la
seva nineta dels ulls, és un gran fracàs, i és un fracàs perquè
vostès no escolten, i ho ha dit encertadament en aquest sentit
el portaveu del Grup Parlamentari Popular; se’ls va demanar,
i nosaltres hi vàrem donar suport, que demanassin un dictamen
del Consell Consultiu, que fessin les coses amb garantia i amb
seguretat jurídica i no han volgut, i s’ha volgut ficar en aquest

fregat, i ara estan enmig d’aquest fregat i no saben ni com
sortir-ne, i els seus socis són els que més esmenes i els que
més estan torpedinant la seva nineta dels ulls. Ja els dic que
tenen un greu problema. Nosaltres no acabam de veure tot
aquest enrenou que han muntat amb l’Oficina Anticorrupció,
i al final per a què ha servit, a part d’un bon sou?; resultats
pràctics, molt pocs en aquest moment, i per tant tampoc no
podem donar suport a aquesta proposta i ens hi abstendrem.

Com ens abstendrem en el tema dels creuers perquè, clar,
vostès estan un poc obsessionats en contra del turisme, i ara
han pegat en contra dels creuers. No! volen ordenar?, volen
que venguin d’una determinada manera? Ens pareix bé,
raonable, però no prohibitivament. Vostès volen normativitzar-
ho, impedir-ho, tenir una actitud molt més intervencionista
que la que nosaltres voldríem. És evident que tots podríem
estar molt millor si poguessin venir d’una manera progressiva,
però això saben perfectament, perquè s’ha explicat en aquesta
cambra, que té moltes dificultats tècniques i de controls. Per
tant hi ha problemes per aconseguir-ho. 

MÉS per Mallorca -i vaig acabant-, bé, MÉS per Mallorca
diu que el Govern faci una llei del tot inclòs; és que acabar la
legislatura...; el que acabaran són les temporades gestionades
per aquest govern i no hi haurà una regulació del tot inclòs,
això és ben segur; per tant és un poc un sarcasme, aquesta
petició.

El suport al petit comerç, nosaltres hi donam tot el suport,
però ho podrien traslladar al seu consell insular de Mallorca,
que no faci un pla sectorial de comerç que al final obre la
porta a totes les grans superfícies que pugui; a Palma, ni
limitacions ni metres quadrats, i a les altres, 30.000 metres
quadrats, 20.000 metres quadrats, i venga, això és el seu
suport al petit comerç. No ho acabam de veure.

Intervenir preus de lloguer. Aquesta és una proposta
agosarada. Nosaltres ens hi abstendrem perquè és una proposta
complicada d’implementar, però és vera que està bé que es
comenci a estudiar i està bé que es comenci a moure un debat,
i en aquest sentit reconeixem la seva aposta.

I la seva proposta del 155 -i acab- sincerament, volen
parlar de Catalunya però no parlen de Catalunya; haurien
d’haver concretat en què consisteix. En aquest moment no es
donen els suports perquè s’apliqui el 155, no hi ha cap
incompliment, ha anat ben alerta el Govern de Catalunya a
incomplir res perquè es pugui produir el supòsit de fet que
faria d’aplicació aquest article  155, però nosaltres estam
centrats en Balears i  pensam que és moment de parlar dels
problemes de les Illes Balears i no traslladar debats i tensions
d’altres àmbits.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)

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

Gràcies, Sr. Melià. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, que també té el temps
repartit, per tant toca el torn del Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La meva intervenció se
centrarà sobre les propostes de resolució del Partit Popular i
de MÉS per Mallorca.

Del Partit Popular, donarem suport a diverses propostes,
les propostes 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 24, 27, 28, 40, 45, 46
i 47, perquè després diguin que no tenim en compte les seves
iniciatives. I no donarem suport a la resta i algunes es troben
pendents de transaccions que avui s’han exposat.

Algunes de les propostes que presenten tenen a veure amb
educació, com les propostes 2, 4 i alguna altra; ja hem dit des
de MÉS per Menorca que l’educació és clau, ha de ser la clau
de volta de la transformació de la nostra societat i en aquest
sentit hem apostat fort per arribar als mil milions d’euros dels
recursos per destinar a educació, a educació, i insistesc, és a
dir, 65 milions més respecte del pressupost del 2018. Aquest
és un tema de negociació amb el Govern de les Illes amb el
qual fem feina en aquest moment que és a punt de tancar-se i
que esper que prest puguem presentar. Bé, idò, en aquesta línia
lògicament donarem suport a aquelles iniciatives que van en la
direcció d’incrementar els recursos per arribar a aquests mil
milions i que siguin coherents, lògicament, amb la política
educativa dels acords.

També donarem suport a les iniciatives del Partit Popular,
a les propostes que tenen a veure amb el finançament, amb el
règim especial, amb el conveni de carreteres, inversions
estatutàries, és a dir, iniciatives que reiteradament s’han
aprovat per unanimitat en aquesta cambra i que també
reiteradament han estat oblidades a Madrid, però que mereixen
sense cap dubte el nostre suport.

També, fins i tot, donarem suport a aquelles iniciatives que
eren absolutament prescindibles i innecessàries, com per
exemple tirar endavant el trasllat dels fangs tòxics derivats de
la depuradora de Ferreries, jo ho dic perquè no sé si és que el
Partit Popular no segueix el procés el qual, sense cap dubte,
és molt complex, però els acords, les decisions i els
processos per dur a terme aquest compromís polítics són
ferms i es duran a terme. Igualment, ho constatarem, si és
necessari, una altra vegada.

Lògicament, no donarem suport a aquelles iniciatives,
propostes del Partit Popular que voldrien la retirada
d’iniciatives del Govern i d’iniciatives legislatives que són i
formen part dels acords i són importants per a nosaltres, com
pot ser la Llei agrària. Ni tampoc no donarem suport a les
iniciatives o a les propostes que tenen a veure amb el tema
lingüística amb el qual no compartim pràcticament res, en
bilingüisme, en català a la sanitat, o amb la campanya de
foment del català en els establiments turístics, en aquest sentit

no coincidim, creiem que el Partit Popular continua la seva
batalla contra la normalització lingüística de la nostra llengua,
que per a nosaltres és estar en contra, anar a la contra del
català amb tota la seva unitat i tota la diversitat.

Tampoc no donarem suport i fins i tot demanaríem al Partit
Popular que la retirés, per ridícula que és la proposta, doncs
quan es presenta de nou la proposta de la residència de malalts
i familiars, amb afirmacions absolutament errònies i falses,
diu que s’incompleixen els acords pel canvi, bé, no s’han llegit
els acords, els acords diuen “garantir la residència, l’hostatge,
l’estança dels malalts i familiars”, i açò s’ha garantit.

Parla d’una proposta de resolució aprovada, la número 12,
respecte dels acords del 31 d’octubre del 2017, la proposta
número 12 no té res a veure amb la residència, la 12 parla dels
fangs tòxics de Ferreries, és a dir, ens presenten una proposta
de resolució que fa referència a una proposta que no té res a
veure, absolutament res a veure, per tant, si l’aprovéssim no sé
què aprovaríem, un caos immens.

I després, amb una falsedat que reiteradament utilitza i que
hem de desmuntar, que és: es destinen a ús residencial unes
habitacions hospitalàries. És fals, i jo crec que demostra
l’absolut desconeixement del procés i de la realitat que suposa
l’hostatge per a malalts i familiars desplaçats, no eren
habitacions hospitalàries, no es troben a la zona hospitalària i
eren de nova construcció, 12 habitacions de nova construcció.
Continuar afirmant açò és fer el ridícul més espantós, i
sobretot una cosa, ho fan amb la intenció de menysprear una
iniciativa que jo crec que no parlen amb els malalts i amb les
associacions de malalts, però és molt, molt, molt ben
valorada. I per tant, sense cap dubte, la defensarem i la
reivindicarem.

I acab, lògicament, sense donar tampoc suport a aquesta
referència, a aquesta proposta del Partit Popular sobre els
presos polítics la qual ens sembla una autèntica barbaritat,
voldria el Partit Popular que el Parlament afirmés, constatés
que a Espanya no hi ha presos polítics, nosaltres pensam que
és fals. A Espanya hi ha polítics empresonats que són presos
polítics i açò és tan així que ho té clar pràcticament tota
Europa, menys Espanya, eurodiputats conservadors o també
socialistes ho han explicat i ho expliquen cada dia de forma
molt clara. Nosaltres creiem que si hi ha presos polítics és,
malauradament, perquè hi ha presoners polítics i avui, en
aquesta votació d’avui, haurem de saber, sabrem on es col·loca
cada un dels grups parlamentaris d’aquesta cambra.

Quant a les propostes de MÉS per Mallorca, donarem
suport a totes les iniciatives, excepte una, la proposició
número 4, amb la qual no només farem un vot favorable, sinó
que farem un vot molt favorable, perquè té en compte
inversions estatutàries que s’haurien d’haver recuperat i entre
les quals hi ha la de la Reserva de la Biosfera a S’Enclusa a
Ferreries. Per tant, donam suport a totes les iniciatives que ha
presentat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Idò toca el torn del Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo fixaré la posició respecte de les
propostes de resolució dels grups de Podem i d’El Pi.

Començaré per Podem, nosaltres els donem suport a
gairebé tots els punts, a gairebé totes les seves propostes,
només faré uns comentaris respecte de dues: una és la número
1, en la qual el Sr. Ferrà ja ha comentat, invocava doncs que hi
hagués un esforç per part de tothom, nosaltres estam disposats
a votar-hi a favor, però realment no veiem molt clarament que
portem via proposta de resolució un tema que el que s’hauria
de resoldre és a la llei, la llei és la que diu quines seran les
competències de l’Institut d’Energia de les Illes Balears. Ara
com ara no hi és com a principal tasca i nosaltres realment
tenim dubtes, tot i que pensam que és una tasca important,
tenim dubtes que realment hagi de ser la tasca principal
d’aquest institut. Per tant, no sé s’assolirà aquesta transacció,
si s’assolís hi votaríem a favor i si no ens abstindrem.

I pel que fa al punt 8, subscriure també el comentari que ha
fet el Sr. Ferrà, nosaltres estam d’acord amb augmentar,
incrementar la quantia per persona a la renda social garantida,
però no estam a favor de confondre-ho amb una altra
institució, força diferent, que és la renda bàsica, per tant, tal
com està ara també ens abstindríem perquè no estem... tot i
que compartim la proposta principal que és incrementar, no
estam d’acord amb tal com està formulat a la proposta.

I pel que fa al Grup d’El Pi, la fixació de posició serà un
poc més complexa, perquè hi ha alguns punts en els quals no
m’hi estendré, hi votem que no perquè hi ha una posició
diferent tradicional, en el punt 4, el punt 5, el punt 8, el punt
10, el punt 16, ho hem discutit moltes vegades, nosaltres hem
justificat moltes vegades per què no estàvem d’acord amb
vostès en aquests punts i, per tant, no cal donar-li més voltes.

I pels mateixos motius, doncs votarem a favor del punt 1,
del 12 i del 13, i d’altres que també comentaré ara però que
mereixen un comentari a part, doncs també perquè són temes
amb els quals estam d’acord i a ningú no sorprendrà la nostra
posició.

Sí que hi ha tota una altra sèrie de temes en què pensam
que hi ha unes transaccions en marxa i que, per tant, en funció
de com vagin aquelles transaccions votaríem a favor o ens
abstindríem, per exemple, el punt 2, sobre la separació de
xarxes pluvials i aigües residuals, si s’assolís una transacció hi
votaríem a favor i si no ens hi abstindríem, perquè són punts
d’aquells  on hi ha alguns matisos que fan que no hi puguem
estar del tot d’acord.

En el punt 3, sobre la regulació del tot inclòs, també
pensam que hi ha alguna proposta de transacció, si fos així,
doncs hi votaríem a favor. Probablement hi votarem a favor

igualment, perquè creiem que precisament hi ha la intenció
que es presenti abans del final del 2018.

Respecte del punt 5, respecte de la venda ambulant,
nosaltres hi estam a favor, nosaltres estam a favor d’això; és
a dir, de vegades, quan vostès ho van presentar com a
proposició no de llei hi havia alguns elements de
culpabilització, com em sembla que deia el Sr. Saura, de la
part feble, i amb això sí que no hi podem estar d’acord, però,
tal com està formulada aquesta proposta, aquí diu “mesures
efectives amb totes les administracions per eradicar un
fenomen que és il·legal”, i que, per tant, doncs, evidentment,
hi estam d’acord.

Pel que fa al punt 6, de la línia ferroviària, la veritat és que
nosaltres no ho veiem gens clar, no sé si hi ha alguna
transacció. Aquí, en principi, bé, per estudiar que no quedi, per
estudiar la viabilitat, per tant, en principi, s i  no hi ha cap
transacció que faci el text més acceptable, ens hi abstindríem.

Pel que fa al servei públic amb les connexions aèries, és
clar, nosaltres no podem instar el Govern a garantir, perquè,
escolti, instar el Govern a garantir vol dir que el Govern ho ha
de pagar i això el Govern no ho pot pagar, jo crec que està mal
formulada aquesta proposta; perquè aquí qui ho ha de garantir
és el Govern amb el vist-i-plau de la Comissió Europea. Per
tant, a nosaltres ens sembla que no podem votar a favor que el
Govern de les Illes Balears garanteixi com a servei públic
aquestes connexions, a part dels comentaris que he fet a la
meva primera intervenció, sobre la necessitat de ser molt
rigorosos en aquests temes.

Respecte del punt 9, sobre la modernització dels
establiments turístics, és clar, vostès diuen “tot evitant posar-
hi entrebancs”, quan el que volen dir és tot el contrari, és a dir
que es facin excepcions perquè es pugui fer aquesta
modernització. D’aquest tema n’hem parlat moltes vegades,
nosaltres, diguem, potser, bé la transacció els ho proposo jo,
és que en lloc de dir “tot evitant posar-hi entrebancs”
poséssim “tot evitant atribuir-los privilegis urbanístics
exagerats”, que és el que entenc que vostès reclamen que
votem.

I respecte del punt 11, quant a canviar la central de
contractació, nosaltres estam d’acord amb que estigui
descentralitzat, no entenem si és que aquí el que diuen és que
vostès no estan d’acord que estigui centralitzat. Per tant,
nosaltres, si hi ha qualque transacció amb el Govern, hi
votaríem a favor, i, si no, ens abstindríem.

Al punt 14 se’ls ha ofert una transacció per part del Grup
MÉS per Mallorca, si l’acceptessin hi votaríem a favor, si no
ens abstindríem.

I respecte del punt 15, tenia entès també que els
proposarien una transacció, si l’accepten hi votaríem a favor
i, si no l’accepten també, perquè també estam d’acord amb el
punt, el punt 15.

I això és tot. Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs passam al torn de la Sra.
Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Amb la meva
intervenció faré el que resta, el Grup Socialista i el Grup Mixt.

Pel que s’ha pogut veure hem trobat dos tipus de
propostes, aquelles que recullen tot el que s’ha fet aquesta
legislatura i demana implementacions, que es facin reals els
acords als quals s’ha arribat a comissions, etc. I un altre tipus,
que són les demanen qüestions les quals, sota el nostre punt de
vista, potser arriben una mica tard.

Pel que fa a les propostes del Grup Socialista, votarem a
favor de gairebé totes les propostes, a excepció de la 9 i de la
35, en què farem una abstenció . I per què la fem? Doncs,
perquè consideram que són dues propostes que envaeixen
competències dels consells, com són cultura i mobilitat.

Per a totes aquelles qüestions que demanen reformes o
derogació de lleis estatals, només podem esperar que l’actual
govern sigui empàtic i conseqüent, ja que són aspectes, com
la mateixa derogació de la reforma laboral, que fa temps que
el PSOE demana al Congrés, esperem, idò, que sigui capaç de
trobar aquells suports necessaris per dur-la a terme.

Pel que fa a les propostes del Grup Mixt, Ciudadanos,
abans de començar jo  també vull dir i reivindicar els noms
oficials dels nostres pobles i és que, a banda de Maó i
Ciutadella, tenim Es Mercadal, Es Castell, Sant Lluís, Sant
Climent, Ferreries i Alaior, talment, i ho dic perquè no tornin
caure en incorreccions i és que no podré entendre mai aquesta
fixació, i afegiria poc respecte, cap a la toponímia.

El sentit del nostre vot serà en contra dels punts 1, 3, 4 i 8;
ens abstindrem al punt 5, de fet nosaltres demanam i cercam
la reducció dels llibres de text, com ja hem presentat en
alguna ocasió en aquest Parlament.

Pel que fa al segon punt, tot i compartir la preocupació
dels problemes haguts amb les oposicions, amb les proves
d’oposició, pensam que tal i com està redactada la proposta no
la podem votar a favor. Sí que votarem a favor dels punts 6 i 7.

Montse Seijas, el sentit del nostre vot serà a favor dels
punts 1 i 4. Amb el tercer punt hi estam d’acord, però pensam
que és millor la redacció de la proposta número 20 de MÉS
per Mallorca. Pel que fa al segon punt, farem una abstenció. I
per què la fem? Doncs, perquè nosaltres també hem presentat
una proposta amb una solució que pensam que és més
adequada per al problema de Quesería Menorquina, el que és
evident és que tant vostè com nosaltres compartim la
preocupació per al futur d’aquesta empresa menorquina.

Xelo Huertas, el sentit del nostre vot serà: votarem a favor
del segon punt i en contra de la resta de propostes.

Salva Aguilera, el sentit serà: votarem en contra del primer
punt, perquè a hores d’ara, i  tenint en compte el Pla
d’infraestructures fet i en marxa, veig molt complicat afegir-hi
una altra infraestructura, que açò no vol dir que posem en
dubte en cap moment la necessitat per a Eivissa. Votarem a
favor del segon i tercer punt. I respecte de les propostes de
transacció fetes als punts 3 i 4, esperem a veure si les accepta.
Dir-li que coincidim plenament amb el seu tercer punt sobre
la necessitat d’incrementar el nombre d’agents de Medi
Ambient tenint en compte la quantitat de territori i mar
protegit a la nostra comunitat.

I per acabar, amb Gent per Formentera, votarem a favor de
les quatre propostes, perquè segueixen la coherència de
propostes ja reivindicades, com és el Decret de transport
marítim i d’altres aprovades aquest any.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia de nou. Bé, he de dir que, en
termes generals, moltes de les propostes dels diferents partits
polítics de tot aquest arc parlamentari m’han semblat prou
atractives, indistintament del seu origen a l’esquerra o a la
dreta de l’espai i, per tant, he de dir que el sentit del meu vot
serà favorable a la majoria de les iniciatives les quals crec que
són positives per a aquesta comunitat.

Respecte del PP, diré que donaré suport a l’eliminació
dels barracons i de la millora necessària de les
infraestructures educatives de les Balears. Votaré
favorablement totes aquelles propostes sustentades en
mandats parlamentari no complits i en les quals el Govern ha
fet orelles sordes.

Votaré que no a la proposta de reelaborar el Pla d’èxit
educatiu, perquè crec que és necessari donar un mínim a les
seves actuacions per valorar la seva eficàcia i crec que a hores
d’ara no es pot establir si és eficaç o no.

Votaré no a les propostes on es posa en qüestió la política
educativa quant a la llengua pròpia.

I també votaré no a la proposta del PP que parla de la
manca de recursos sanitaris. Jo crec que en aquesta legislatura
sí que s’han augmentat els recursos sanitaris, ara bé, potser
que el que no es fa bé és la utilització d’aquests recursos i de
les infraestructures, és a dir, la gestió, però no podem posar
en dubte que recursos sí que se n’han posat.
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Respecte de les propostes del PSIB, m’abstindré a la
proposta de promoció del tercer sector, perquè, sense voler
treure mèrit a les tasques que realitzen moltes organitzacions,
no crec que sigui feina de l’administració estimular el
creixement d’un sector que a la fi el que fa és suplir i
compensar com pot allò que hauria d’escometre
l’administració pública, col·laborar amb el tercer sector sí, ara
bé, promocionar-los perquè supleixi l’administració pública,
no.

Respecte de moltes altres propostes del PSIB, també m’hi
abstindré, perquè crec que tenen una tendència desaforada a
l’autobombo, a la promoció preelectoral, frases com
“difondre serveis i recursos posats a disposició de”, “donar
suport per seguir col·laborant”, “continuant la feina de”, són
d’autocomplaença, que pressuposen que han fet, quan això, a
més, es fa adient que continuaran amb la feina de reducció de
les llistes d’espera, a mi en sona a broma de mal gust, perquè
amb les llistes d’espera el que han fet és tancar-les perquè no
creixin, no reduir-les.

També esper que no segueixin treballant igual per evitar
abocaments a la mar o per protegir la posidònia, perquè amb
les seves inexistents mesures de control en pocs anys no hi
haurà ni posidònia i la mar serà un femer.

Respecte dels meus vots positius, destacaré, entre d’altres,
que votaré que sí la seva proposta de derogació de la reforma
del mercat laboral del 2012, tot i que derogar la reforma de
Zapatero no estaria gens malament. I també tendran tot el meu
suport per a tot allò que serveixi per millorar i estimular el
transport públic.

Votaré favorablement les propostes dels meus companys
i companyes del Grup Mixt, Montse Seijas, Salvador Aguilera
i de na Sílvia Tur, que puc subscriure completament, així com
també algunes de Ciutadans, però en aquest darrer cas votaré
negativament a condicionar la reducció del deute.

De MÉS per Menorca, hi votaré a favor, excepte la
estableix ajuts a entitats educatives com les esmentades,
perquè crec que requereix d’un necessari aprofundiment dels
objectius d’aquestes subvencions i de les condicions per fer-
ho.

Quant a MÉS per Mallorca, gairebé votaré a favor de totes
les propostes.

Quant a El Pi, també votaré majoritàriament a favor de
totes les propostes, excepte -sé que això no agradarà al Sr.
Melià- la de l’eradicació de la venda ambulant, no tant perquè
no hi estigui d’acord a eradicar-la, que sí que hi estic d’acord,
i també estic d’acord a donar suport al petit comerç, com per
cercar solucions per a la gent afectada per aquestes mesures.
Ja sé que vostè pensa que no hem de cercar aquestes
solucions, però són persones, tenen problemes i crec que hem
de cercar aquestes solucions.

Quant a Podem, votaré favorablement la majoria de
propostes, tot i que n’hi ha algunes que em sorprenen, i la que

més, aquella que constata les condicions que ha de complir
l’Oficina Anticorrupció, oficina que en aquests moments està
treballant...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, vagi acabant.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

...en el reglament. Per tant tan sols he de dir que la manera
més fàcil que es compleixin els seus desitjos és que
convencin els seus socis de govern perquè sigui així. No deixa
de ser sorprenent que vostès ja posin en dubte que l’oficina
arribi sense ser autònoma i independent.

I quant a l’urbanisme a la carta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... supòs que el Sr. Matutes i el Sr. Nadal ja tenen molt que
agrair-los, a vostès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Ara toca el torn de la Sra. Olga
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados,
intentaremos fijar nuestra posición en los diez minutos que
tenemos.

Desde Ciudadanos vamos a votar gran parte de las
propuestas presentadas a favor de ellas; he de comentar que
nos abstendremos en aquellas propuestas donde el redactado
combina una afirmación asumible con otra en la que no
estamos de acuerdo, y votaremos en contra de las propuestas
de autocomplacencia de los grupos del Gobierno.

Y yendo ya grupo a grupo, comenzaré con las propuestas
del Partido Socialista. Votaremos a favor de todas aquellas
propuestas que van en la línea de promover valores igualitarios
entre hombres y mujeres, prevenir la violencia de género, así
como las propuestas encaminadas a mejorar el ámbito de la
dependencia; y también apoyaremos instar al Govern a pactar
un nuevo REB, y esperamos que el Govern cumpla con su
palabra y esté en marcha el 1 de enero de 2019.

No apoyaremos la propuesta 36, que insta al Govern a
poner en marcha las expropiaciones de vivienda vacía, una
medida que vuelca sobre los ciudadanos una responsabilidad
de gobierno, un gobierno del pacto que ha sido incapaz en tres
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años y medio de generar ni una sola vivienda pública, un drama
diario que debería haber sido prioritario y que no ha obtenido
respuesta por parte del Partido Socialista, de MÉS y de sus
socios Podemos. No apoyaremos la propuesta 16, que insta a
obtener financiación a través de entidades financieras privadas;
como ya ha defendido mi compañero Xavier, desde
Ciudadanos proponemos que antes de pensar en seguir
endeudándose lo que debe hacer este gobierno es planificar
cómo va a pagar la deuda de los casi 9.000 millones de euros
que lastra nuestra economía. Por último no daremos apoyo a
estas propuestas que instan al Govern a la continuidad en
determinadas políticas, como las de evitar los vertidos
residuales o mejorar las zonas turísticas maduras, puesto que
no sabemos a qué políticas de continuidad se refieren cuando
han sido políticas deficientes o sencillamente inexistentes. Y
solamente una apreciación en cuanto a restituir al Defensor
del Usuario del Sistema de Salud; les recuerdo que es una
propuesta de Ciudadanos que ya se aprobó en 2016, una
propuesta incumplida y que ustedes proponen una y otra vez
año tras año; lo mismo que con el decreto de demora u otras
muchas propuestas. Déjense de volver a proponerlas y creo
que ya va siendo hora de ponerlas en marcha.

En cuanto a las propuestas de MÉS per Mallorca, también
votaremos a favor de la gran mayoría. Referente a la propuesta
3, no estamos de acuerdo con su modelo de financiación, pero
sí estamos muy de acuerdo en la necesidad de un nuevo
modelo; de hecho la mesa de negociación hace dos años se
abrió gracias a Ciudadanos; sin embargo el Partido Socialista,
sus socios, a los que ustedes aquí apoyan, no está por la labor.
De hecho el Sr. Sánchez ya ha dicho que no va a reformar la
Ley de financiación en esta legislatura. Hablen si acaso con la
Sra. Armengol y que les explique por qué ya no es prioritario
para el Partido Socialista, puesto que para Ciudadanos sí lo es.
Y no apoyamos la propuesta 11; desde Ciudadanos creemos
que el diálogo debe existir, siempre dentro del marco
constitucional, y está claro que si un gobierno autonómico no
acata la Constitución ni las leyes, está vulnerando derechos de
sus ciudadanos, tiene el Parlamento cerrado y pone las
instituciones y el dinero público a su servicio y no al servicio
de todos los ciudadanos, pues está claro  que se tendrá que
aplicar la Constitución para proteger al ciudadano de a pie.

En cuanto a las propuestas de MÉS per Menorca, también
apoyaríamos la gran mayoría de las propuestas, como por
ejemplo revisar las compensaciones por alojamiento de
enfermos que se han de trasladar fuera de la isla, o la
adjudicación del proyecto piloto de recarga de acuíferos, si
bien quiero recordarles que son propuestas que han sido muy
apoyadas y reiteradas en toda esta legislatura, y ustedes han
sido gobierno y apoyan a este gobierno, y llama la atención
que todavía estas medidas no estén en marcha. No apoyaremos
la creación de la Oficina de derechos lingüísticos. Y nos
abstendremos en la petición de los 1.000 millones para
educación, un 3% del PIB, la misma inversión que la
legislatura pasada y todos estos años anteriores, un 3% del
PIB, y ustedes nos prometieron que este gobierno la
aumentaría progresivamente hasta un 5%; pedir un 3% de
inversión es asumir el fracaso del pacto.

En cuanto a las propuestas de Podemos, sí apoyaremos la
reducción de las listas de espera en sanidad, o desarrollar el
Estatuto del artista, o solucionar los vertidos de aguas
residuales. No apoyaremos las propuestas relativas a las
expropiaciones de vivienda, ni a una renta básica para todos los
ciudadanos. Y nos llama la atención también que Podemos
reclame al Govern y se conforme con una inversión en
educación del 3% del PIB, que son los 1.000 euros, 1 .000
millones de euros.

En cuanto a las propuestas de la oposición, la gran mayoría
las votaremos a favor. Quiero recordar a El Pi y a Podemos,
que también han vuelto a proponer que el canon de
saneamiento sea finalista, que es una propuesta que ya se
aprobó en 2016, una propuesta de Ciudadanos, pero está claro
que no se nos ha hecho ni caso; esperemos que ustedes tengan
más suerte  y se ponga en marcha al menos ya este año. Al
igual que el traslado de los fangos contaminados de Menorca,
la propuesta 20 del Partido Popular, una iniciativa aprobada
esta legislatura ya no sé cuantas veces y de la que este
gobierno tampoco ha hecho caso; esperemos que si se aprueba
sea resuelta. Y por supuesto apoyaremos la propuesta 31 del
Partido Popular, que constata que en España no existen los
mal llamados presos políticos, y manifestar el respeto  más
absoluto al trabajo de los jueces y tribunales de justicia.

En cuanto al Grupo Mixto, la Sra. Seijas, he de comentar
que apoyaremos las propuestas 1 y 2; en la 3 y la 4 nos
abstendremos. Y de la Sra. Huertas apoyaremos las 1, 2 y 3 y
nos abstendremos de la propuesta 4. Y bueno, esperemos que
este año las propuestas aprobadas tengan más suerte y sean
resueltas y puestas en funcionamiento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. María José
Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Als afectes en aquest segon torn per
fixar posicionament del Grup Parlamentari Socialista en
relació amb les propostes de resolució que han presentat els
altres grups, començaré pels grups que donen suport al
Govern.

En relació amb les propostes de resolució que presenta
MÉS per Menorca donarem suport a totes elles excepte a les
propostes de resolució número 9 i número 11. La 9, ampliar
el TISE a tots els instituts creim que no és necessari, que, per
tant, la inversió per escometre aquesta proposta de resolució
es pot invertir en altres qüestions que sí són més prioritàries
en aquest moment atès que és un programa que es va aplicant
en el moment que és necessari, però no tots els centres de
secundària necessiten aquest suport.
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Quant a establir la nova línia d’ajuts a les entitats
representatives de la comunitat educativa creiem que és una
proposta de resolució excessivament oberta i, per tant, tampoc
no li donarem suport.

Pel que fa a les propostes de resolució de MÉS per
Mallorca, presentaríem, els proposaríem dues transaccions; la
primera, a la proposta de resolució que presenten en primer
lloc, que quedàs redactada substituint-la per aquesta redacció:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a signar un conveni que faci possible, a partir del 2019, les
inversions ferroviàries previstes al Pla director de mobilitat,
inclòs el tren de Llevant”. 

Donaríem suport a la resta de propostes de resolució. I la
segona transacció que proposaríem a MÉS per Mallorca seria
a la proposta número 11, que fa referència al conflicte
territorial de l’Estat espanyol i a l’aplicació del 155. Nosaltres
consideram que s’hauria d’aprofundir més aquesta proposta i,
per tant, els proposam substituir-la pel següent redactat: “El
Parlament de les Illes Balears constata que el problema
territorial espanyol és polític i només trobarà solució des del
diàleg i el consens i, per açò, insta el Govern de l’Estat, el
Govern de Catalunya a cercar un camí perquè Catalunya
continuï formant part d’Espanya i insta totes les forces
polítiques a treballar per una reforma federal de la Constitució
amb reconeixement de la plurinacionalitat que clarifiqui el
repartiment competencial i amb un millor finançament
autonòmic”.

Al Grup Parlamentari Podem i les propostes de resolució,
li proposaríem també una transacció a la primera d’elles,
substituint el text que actualment consta en el registre
d’entrada pel següent: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a prioritzar, entre d’altres, la
comercialització d’energia mitjançant l’Institut de l’Energia de
les Illes Balears per tal de democratitzar l’energia a la nostra
comunitat autònoma, garantint el proveïment d’energia més
barata per lluitar contra la pobresa energètica”. 

Així mateix, els proposaríem una transacció a la proposta
de resolució número 7, per tal d’eliminar “desenvolupament
d’una normativa sobre incompatibilitats”, perquè realment
poder augmentar l’eficiència amb l’ús dels recursos propis i
augmentar el nombre de professionals no té res a veure amb
aquesta normativa que ja existeix. Per tant, li proposam
aquesta transacció a la número 7.

A la número 24 li proposaríem també una tercera
transacció en el sentit d’eliminar de la redacció actual “en
matèria de renovables”; és a dir, començar la transició
energètica a la nostra comunitat en els àmbits de la seva
competència. Creiem que és una reiteració. 

I donaríem suport a totes les propostes de resolució,
excepte a la número 2, que no l’acceptaríem, a la 8 tampoc, a
la 14 tampoc i tampoc no donaríem suport a la 20, i òbviament
tampoc a les transaccionades si no s’accepta la transacció. 

Quant a les quatre propostes de resolució de Gent per
Formentera, donaríem suport a la 2, 3 i 4 i no ho faríem a la
número 1, que s’ha presentat per la diputada Silvia Tur. 

Entrant ja en els tres grups de l’oposició. Quant al Grup
Parlamentari El Pi, a mi ja em sap greu que al Sr. Melià li
sàpiga tant de greu que estiguem contents fent aquest balanç
d’aquests tres anys de govern i que moltes de les propostes
siguin continuar la feina, la bona feina que fins ara ha duit a
terme aquest govern complint el full de ruta dels acords pel
canvi, però en qualsevol cas, bé, jo crec que no és necessari
que ens facem massatges, perquè som realistes i reconeixem
una realitat que ha quedat palesa.

Quant a les propostes de resolució que ha presentat el seu
grup ja se li han proposat diverses transaccions amb les quals
el Grup Socialista hi estaria d’acord si el seu grup les
acceptés. Jo li vull fer una transacció a la proposta de
resolució cinquena, en relació a eradicar la venda ambulant
il·legal i a donar suport al comerç de proximitat, i la
substituiríem, després li passaré per escrit, per “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a derogar els
aspectes més perjudicials per al petit comerç a la Llei de
garantia de la unitat de mercat així com les modificacions a la
Llei de comerç minorista des del Reial Decret Llei 20/2012,
on, entre d’altres coses, s’elimina la possibilitat de fixar
períodes de rebaixes”. D’aquesta manera es podrà revertir la
normativa liberalitzadora i la desregularització per la qual va
apostar el Govern del Partit Popular, que tan perjudicial va ser
per al comerç de proximitat envers els efectes nocius de la
globalització. 

Així mateix, li proposaria una proposta de... una transacció
a la proposta de resolució  número 6, en relació a... bé, a
l’estudi de viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó i
Ciutadella. Aquesta proposta ve perquè s’insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar aquesta viabilitat, el Govern supòs
que ho pot estudiar si vol, però no és competent a Menorca
amb relació a aquesta qüestió. Per tant, la proposta seria que,
“s’insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb el
Consell Insular de Menorca per tal d’estudiar les diferents
opcions de mobilitat entre Maó i Ciutadella entre les quals
s’inclogui la viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó i
Ciutadella”. En aquest sentit crec que hi podríem estar d’acord
i el proposant també hi podria estar d’acord.

A la proposta de resolució número 7 també li proposaríem
una transacció en el sentit que el Parlament insti el Govern de
les Illes Balears a garantir les connexions aèries de Menorca
i Eivissa amb la península, eliminant la referència al servei
públic.

Per últim, també n’hi proposaria dues més, una a l’11 i
l’altra a la 15. A la proposta de resolució 11 en el sentit que
s’insti el Govern de les Illes Balears a garantir que la central
de contractació continuï licitant en diversos lots per illes,
sempre respectant els principis de publicitat i concurrència,
per tal que els petits i mitjans empresaris puguin participar-hi.
Els ho passaré per escrit.
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I a la 15 hi estaríem d’acord, però a part que aquestes
competències venguin ben dotades també seria important que
fossin suficientment... tenguessin suficiència financera. Per
tant, seria afegit després de “ben dotats”, “i amb suficiència
financera, els traspassos pendents de competències”. Ho
passarem per escrit, supòs que farem un recés per poder
aclarir totes aquestes transaccions.

Quant al Grup Parlamentari Popular, malgrat no ho pugui
semblar, li donarem suport a unes quantes de les propostes de
resolució que han presentat; i també li proposarem una sèrie
de transaccions, però en qualsevol cas no vull deixar de dir-los
que el model de país que el Sr. Company va descriure fa una
setmana en aquest parlament, que el tenia al cap i que el va
explicar d’una manera molt optimista i molt meravellosa, crec
que realment seguim ancorats encara a l’anterior legislatura i
tenim encara al Sr. Bauzá que sobrevola sobre aquestes...
moltes de les propostes de resolució que presenten avui en
aquest parlament perquè l’educació que tenim ara és prou més
digna que l’educació que teníem fa tres anys, està molt bé que
no vulguin barracons i està molt bé que ara facin bandera del
0-3 quan a l’anterior legislatura la inversió que va venir
d’aquest govern va ser zero per a 0-3 i la inversió que venia del
Govern d’Espanya, que també en té competències, també varen
ser zero en comparació amb els 14 milions que havien vengut
a l’anterior legislatura i també es constata l’obsessió que té el
Partit Popular amb el TIL, li ho dic molt seriosament, no...
veig que no en tenen mai prou. Ja saben les conseqüències que
va tenir proposar el TIL a l’anterior legislatura, ja saben la
mobilització que van tenir al carrer, però vostès insisteixen a
seguir obsessionats amb el TIL.

I què vol que li digui? Li ho diré en anglès: from lost to the
river, insisteixin per aquí i seguirem amb aquest déjà vu del
Sr. Bauzá.

(Petit aldarull)

Òbviament, jo crec que aquestes propostes són interessos
partidistes i electoralistes per aquesta competència que ara
tenen amb Ciudadanos per veure qui agafa més terreny
electoral, però de cap manera no són propostes que s’enfoquin
cap al benestar de la nostra ciutadania.

No ho sé, jo he estat moltes hores aquí dins avui i tal
vegada si poguéssim, si tenguéssim oportunitat de fer noves
propostes de resolució podríem dir que el Parlament de les
Illes Balears constata que el Sr. Company no només no parla,
sinó que fins i tot quan parlen els portaveus del seu grup
parlamentari tampoc no hi són presents... a aquest debat.

(Petit aldarull, alguns aplaudiments i remor de veus)

Les transaccions que li volíem proposar són a les
propostes de resolució 9, 15, els ho passaré per escrit perquè
és que no tindré temps per llegir-les totes, a la 20, a la 44, a la
45, a la 45 ja li ha fet un comentari el Sr. Saura en relació amb
l’errada del corta y pega perquè -repetesc- gener del 2018 i
hauria de ser gener del 2019 quan parlam del REB, per tant,

l’haurien de corregir, i a la 46 també li faríem una proposta de
transacció, igualment també a la 48.

I em vull aturar a la proposta de resolució 31..., un segon...,
que parla precisament del model territorial també i de la
legalitat vigent i li proposaria on vostès anomenen o mal
anomenen “presos polítics”, llevar precisament aquesta... “mal
anomenats” perquè realment seria una doble negació i seria
una afirmació. Si són “mal anomenats presos polítics” és
perquè igual negam que siguin presos polítics. Per tant,
eliminar aquesta expressió, “que no existeixen els presos
polítics i manifesta el respecte a la independència judicial així
com a la legalitat vigent”, perquè realment un respecte més
absolut a la tasca que desenvolupen els jutges i tribunals de
justícia si són independents haurien de dur a terme la seva
tasca, però no sempre la compartim, com pot ser la sentència
a “la Manada” que vam haver de llegir i vam haver de suportar.
Per tant, la proposta de transacció seria en aquest sentit.

I per últim vull fer referència al Grup Parlamentari
Ciudadanos, li faríem dues propostes de transacció a les
propostes de resolució segona i tercera, a la segona, en
relació amb els opositors, li proposaríem el següent redactat:
“El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno balear
a completar el proceso general de oposiciones de la CAIB de
acuerdo a las disposiciones legales que le son de aplicación y
con las máximas garantías jurídicas para todos los
participantes en cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito y capacidad”. I a la proposta de resolució tercera, la
redacció que li proposam seria: “El Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno balear a continuar con la línea de
control y reducción de la deuda pública de la comunidad
autónoma, de la CAIB”.

I vull anunciar-los el vot en contra a la proposta de
resolució 1, a la 4, a la 5 i a 8 i el vot favorable a les propostes
de resolució 6 i 7.

Crec que no m’he deixat res. Molt bé, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Bé, doncs ara sí que vos demanaria
que intentàssiu passar to tes les transaccions a tots els
portaveus de la Cambra i en les que estigueu d’acord després
a la lletrada major, farem un recés de deu minuts perquè
pugueu negociar-les.

Bé a partir de ja... teniu deu minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Podem reprendre la sessió? Doncs, passam al torn
d’intervencions de rèplica dels grups parlamentaris. Passam al
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, gràcies, president. Bé, ràpidament per manifestar les
resolucions a les quals hem arribat a acord transaccional de
les propostes del Grup Popular, seria l’apartat... la proposta
número 2, respecte del suport... en personal de suport i
auxiliars tècnics educatius, continuar incrementant -seria
afegir- “continuar incrementant”, en aquest cas.

Després, a la proposta número 20, respecte dels fangs
residuals de la depuradora de Ferreries, seria, continuant la
feina de trasllat dels fangs, i després al final afegir que “això
es faci dins el primer semestre de l’any que ve, de l’any 2019".

Després, respecte de la proposta 31, arribaríem a un acord
amb el PSIB-PSOE que quedaria de la següent forma: “El
Parlament constata que a Espanya no existeixen presos
polítics i manifesta el seu respecte a la independència judicial
així com a la legalitat vigent”. 

I després, a la 45, respecte del REB, que entraria en vigor,
posava el 2018, 1 de gener del 2018, la qual cosa era un
evident error, en aquest cas no era, com he dit, un corta y
pega sinó que era un error, exactament igual que li ha passat
al Sr. Martí que també ha estat un error, i evidentment ha de
posar 1 de gener del 2019.

Amb aquestes acceptacions de transaccions per part del
nostre grup, doncs, quedarien les propostes que serien votades
pel Plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs, passam al torn
d’intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, president, intervindré des d’aquí. Nosaltres
acceptam la transacció del punt número 1, proposada pel Partit
Socialista, entenem que el tema dels oligopolis és una qüestió
fonamental per a nosaltres, però volem que això surti endavant
i, per tant, quedaria que “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a prioritzar, entre d’altres, la comercialització de
l’energia mitjançant l’Institut de l’Energia de les Illes Balears
per tal de democratitzar aquesta a la nostra comunitat
autònoma garantint el proveïment de l’energia més barata per
lluitar contra la pobresa energètica”. Aquest és un punt que
acceptam. 

Després, a la 24 podem suprimir sense cap problema “en
matèria de renovables”, aquestes quatres paraules, “en matèria
de renovables”, però ja anunciam que als pressuposts voldrem
un esforç econòmic important en aquesta matèria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Ai, perdó, me n’he deixada una, perdonau. Al punt 16
acceptam la proposta del Partit Popular que “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a continuar simplificant el
tràmit de les ajudes i subvencions del sector agrari”, continuar
simplificant. Ara ho donaré per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí, 1, 16 i 24?

(Se sent una veu de fons que diu: “ja ho posa
“continuar simplificant””)

EL SR. SAURA I LEÓN:

Doncs, perdó, “a continuar simplificant els tràmits de les
ajudes i subvencions del sector agrari, les del PDR i de la PAC
i la resta d’ajudes existents, a notificar les concessions
directament als pagesos i les pageses a fi d’agilitar el seu
pagament per fer viable el seu desenvolupament”.

D’acord? Sí, ara ho pas, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Passam al torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres respecte d’una de les
transaccions que ens ha fet el Partit Socialista respecte de la
nostra proposta número 1, la llegiré, la transacció que el punt
número 1 de les nostres propostes de resolució quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a
signar un conveni que faci possible a partir del 2019 les
inversions previstes al Pla director de mobilitat, inclòs el tren
de Llevant”. Això seria la transacció que nosaltres hem
acceptat per part del Partit Socialista. 

Després, el Partit Popular ens ha fet una sèrie de propostes
de transacció; la primera, respecte del tema de finançament,
demanar-nos que es posàs que “... aquest finançament fos
acordat abans de final d’any”, i nosaltres creiem que això ja,
vull dir, ja és impossible d’entrada i, a més, així com va deixar
el PP la negociació del tema de finançament. Per tant,
mantenim la nostra proposta número 3 tal com està a les
nostres propostes de resolució.

Després, respecte de la número 9 , sí que ens ha fet una
proposta també de transacció que quedaria afegir “(...)
continuar”, i que quedaria la número 9: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
col·laborant amb el Govern de l’Estat per tal de fomentar el
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coneixement de la llengua catalana per part dels funcionaris
estatals...”, així com queda ja la mateixa resolució.

Després, la número 12, que ens proposava realment fer una
reprovació d’un regidor de l’Ajuntament de Palma en el sentit
del petit comerç, consideram que aquesta cambra no és un lloc
adequat per fer aquestes qüestions; per tant, vostès ja
proposaran a la institució que pertoqui el que creguin
convenient. Per tant, no acceptam aquesta proposta de
transacció.

Després, la número 13, tampoc... crec que nosaltres el que
volem és que es derogui la llei anomenada Montoro i que els
ajuntaments puguin gastar els doblers que tenen, diguem, de
romanents; per tant, amb el tema a afegir el verb “flexibilitzar”
no hi estam d’acord. Per tant, hem de rebutjar aquesta proposta
de transacció del Partit Popular. 

Per una altra banda, acceptam la proposta de transacció que
ens ha fet el Partit Popular, a la seva proposta de resolució
número 20, en el sentit de continuar treballant per traslladar
els fangs de Ferreries, tal com ha llegit el Sr. Lafuente. Per
tant, per la nostra part acceptam aquesta transacció.

Només pretenc fer-li una petita referència, perquè crec
que és important. En la meva intervenció no he fet referència
a l’habitatge, però sí que hi ha una proposta nostra que fa
referència a l’índex, a cercar instruments perquè es puguin
trobar instruments per fer front, no?, a aquest increment
desmesurat de nivell de rendes que es demanden a moltes
ciutats. Crec que aquí, imagín, supòs que, així com ha dit MÉS
per Menorca i Podem hi votaran a favor, per tant, agrair-los-
ho, però també agrair al Sr. Melià perquè ha fet una menció
que és un tema a estudiar i crec que en aquest moment també
vull agrair personalment que tenguin en consideració que és un
tema a estudiar.

Finalment, el tema territorial. És clar, nosaltres aquí fem
una proposta que realment consideram que el conflicte
territorial de l’Estat només trobarà solució des del diàleg, i jo
veig que aquí molta gent també ho posa, però al final no
consideren una imposició el 155. Nosaltres sí que consideram
que és una imposició, ja ens imaginàvem que per a Ciudadanos
i per al Partit Popular esperàvem aquest vot en contra; no ens
convenç aquest mirar cap a una altra banda d’El Pi, perquè
creiem que hi ha hagut amenaces en temps de Rajoy de també
intervenir aquesta comunitat autònoma, per tant, creiem que
aquesta acció és possible i que, per tant, nosaltres no creiem
que sigui una amenaça... vull dir, buida de tal. 

També és evident que ens sap greu que el Partit Socialista,
que el PSOE, voti... que no voti aquesta proposta nostra; que
no li acceptam la seva transacció perquè consideram que no és
afortunada. Agraïm que Podem sí la voti a favor, i MÉS per
Menorca, però sí que també lamentam que voti a favor d’una
proposta de resolució del Partit Popular que afirma que no hi
ha presos polítics a Espanya; nosaltres no hi estam d’acord des
de MÉS per Mallorca. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula
el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

A veure, intentaré ser didàctic, president. Acceptaríem la
transacció que ens ha proposat Podemos al punt 4, que fa
referència als cotxes de lloguer, amb el que ens ha dit el Sr.
Saura que és: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a tenir regulada l’activitat dels
cotxes de lloguer abans de finals del 2018, incorporant la
capacitat de càrrega d’aquests a un possible reglament a la Llei
de canvi climàtic”. Així hi estaríem d’acord nosaltres, està
escrit aquí i si de cas em fan qualque senya ho tornaré a llegir.

Després, pel que fa referència al Partit Popular
acceptaríem, si l’accepten també Podemos, Podem i PP, que
a l’article 7, que vostès ens fan una proposta de “millorar la
puntualitat, informació a l’usuari i qualitat del servei”, al que
era la nostra inicial que tenia a veure amb “instar el Govern de
les Illes Balears a garantir el servei públic de connexions
aèries” i amb el que ens ha proposat MÉS per Menorca i
Podem i vostès seria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a reivindicar al Govern de
l’Estat les gestions necessàries per garantir com a servei
públic les connexions aèries de Menorca i Eivissa amb la
península -més l’addició del PP- millorant la puntualitat
d’informar, d’informació a l’usuari i qualitat de servei”. Aquí
tal vegada faríem un encaix de quatre partits, si anàs bé.

I ja vaig a les tres que hem acordat amb MÉS per Mallorca
que seria la que fa referència al punt 1, que és: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tornar
a destinar a partir de l’any que ve la totalitat de la recaptació
del cànon d’aigua al manteniment de la millora i ampliació de
la xarxa de depuració d’aigües residuals de les Illes Balears”.

A la 2... no, no, perdó, això és el que jo tenc, ara m’he
embullat, un segon, un segon. Perdó, és: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar -a
continuar- destinant a partir de l’any que ve la totalitat de la
recaptació del cànon de l’aigua, el que preveu la Llei 9/1991,
reguladora del cànon de sanejament de l’aigua”, i es llevaria
tota la resta. L’acceptam aquesta transacció que ha fet MÉS
per Mallorca.

I també acceptaríem la que està en el punt 2, que és que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajudar els ajuntaments al Pla de gestió sostenible
d’aigua que preveu la revisió anticipada del Pla hidrològic de
les Illes Balears. I també la que ens fa al punt 3, que té
referència al tot inclòs, un poc a nuestro pesar però, vaja,
l’acceptaríem: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a aprovar una regulació del tot
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inclòs que garanteixi els estàndards de qualitat”. Les altres, no
les acceptaríem, i ja no hi entraré per estalviar temps.

I passant al PSIB, i acabam, acceptaríem la transacció que
ens ha ofert al punt 6, a la qual també agraïm a MÉS per
Menorca, que també estava disposat a això, que és que -crec
que és un dia històric avui- el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb el
Consell Insular de Menorca per estudiar les diferents opcions
de modalitat entre Maó i Ciutadella, entre les que s’inclogui
la viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó i Ciutadella.
L’acceptaríem, i també acceptaríem la 15: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer els
estudis que correspongui i impulsar, ben dotats i amb
suficiència financera -que és el que ens proposen-, els
traspassos pendents de competències de l’Estat a la comunitat
autònoma en matèries com justícia i cogestió aeroportuària,
ports d’interès general, costes, litoral, etc.”

Com veuen, del que nosaltres pensam, ja els ho hem dit, no
els robaré més temps. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs passam al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, intervendré des de l’escó, breument, simplement per dir
que s’han presentat dues propostes de transacció per part del
Partit Popular, de les quals n’acceptam una que ja hem
comunicat, i que afecta simplement a corregir una errada, no
sé si del mateix nivell que la que expressava el portaveu del
Partit Popular, però que donaria com a resultat el text següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la secció del pressupost de l’any 2019
corresponent a la Conselleria d’Educació tingui una dotació
mínima de 1.000 milions d’euros”. Ara només queda esperar
que en el pressupost així sigui una realitat, i fer notar com ha
canviat des de fa cinc anys, amb aquella gran manifestació,
avui poder aprovar una resolució d’aquest tipus, que esperem
que d’aquí a poques setmanes puguem convertir i veure en el
projecte de pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam al Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Montserrat Seijas. El Sr. Pericay, idò.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Intervendré des d’aquí. L’única
proposta de transacció que ens afecta com a subgrup és la que
ens ha fet el Partit Popular en el punt 7 de la nostra..., a la
proposició, diguem, proposta de resolució número 7, i que

consistiria, allà on diu “...el estado de ejecución...”, afegir
“...el estado de ejecución real”; afegir aquest adjectiu després
de la paraula ejecución, perquè en tenguin coneixement.

I em permetran que comenti un parell de coses respecte
d’alguna intervenció anterior. No entraré en aquestes bubotes
que tenen tants de portaveus, que sempre veure darrere el que
dic una altra cosa; per tant amb això ens allargaríem i tampoc
no tendria gaire sentit, però sí que m’agradaria referir-me a un
parell d’intervencions de portaveus que s’han esquinçat les
vestidures pel fet que jo digués Ciudadela i digués Mahón a
la meva intervenció. Hauran vist que he fet la intervenció en
castellà, hauran vist que les propostes de resolució estaven
escrites en castellà, i evidentment no té res a veure això amb
el fet de si el nom oficial és un o altre, perquè miri, Sra.
Patrícia Font, ja que fa aquest gest, vostè quan parla de
Saragossa, què diu, Zaragoza, quan parla en català? Vostè va
a fer un viatge a Zaragoza, que és el nom oficial? Vostè va fer
un viatge a Cádiz, que també és el nom oficial? Vostè va a
London, que també és el nom oficial? Miri, les llengües
tradueixen els topònims, igual que tradueixen els noms dels
papes, i això és un signe d’ennobliment d’aquest topònim i
d’aquest papa; vol dir que hi ha una tradició al darrere, vol dir
que aquest nom té una tradició, i per això s’utilitzen així. Per
això es diu Ciudadela, per això es diu Mahón, i evidentment
per això quan un parla català diu Saragossa, diu Cadis i diu
tantes localitats que tenen un nom oficial diferent.

I perdonin aquest aire de mestre tites, però és que
efectivament val la pena fer una certa reflexió abans de posar
en qüestió si una persona parlant castellà utilitza realment els
topònims de la manera més entenedora i més coherent
possible.

I moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. María José
Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Quant a les transaccions que s’han
proposat al Grup Parlamentari Socialista i que acceptam, la de
MÉS per Mallorca a la proposta de resolució 18, que
substituiríem al final, on diu “hoteler” per “turístic”, sector
hoteler per sector turístic. 

I de les propostes de transacció que ha proposat el Grup
Popular, acceptaríem, a la proposta de resolució 15..., es
proposa afegir després de “...a pactar”, “...abans de l’1  de
gener”. I així mateix acceptaríem la proposta de transacció que
se’ns fa a la proposta número 29, que es proposa afegir “...en
compliment de l’acord per a la millora de l’ocupació pública
de 29 de març de 2017 assolit entre els sindicats més
representatius i el Govern d’Espanya”.

I no acceptaríem cap transacció més.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs un cop s’ha acabat el debat de totes les propostes
presentades, se’n farà la votació en el mateix ordre que s’han
debatudes. D’acord?

Les votarem d’una amb una, eh?, per tant hi ha una estoneta
de votar.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Començam les votacions. Passam a les votacions de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular.

Votam la primera. Votam. 

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

Passam a la votació de la número 2, transaccionada.
Votam.

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

Passam a la votació de la número 3. Votam.

20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la número 4. Votam.

24 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la número 5. Votam.

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

Passam a la votació de la número 6. Votam.

47 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de la número 7. Votam.

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

Passam a la votació de la número 8. Votam.

 18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de la número 9. Votam.

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

Passam a la votació de la número 10. Votam.

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

Passam a la votació de la número 11. Votam.

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

Passam a la votació de la número 12. Votam.

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

La número 13. Votam.

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

La número 14. Votam.

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

La número 15. Votam.

28 vots a favor; 28 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)

Doncs... tornam votar la número 15. Votam.

29 vots a favor; 27 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la número 16. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 17. Votam.

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

La número 18. Votam.

20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

La número 19. Votam.

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

La número 20, transaccionada. Votam.

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

La número 21. Votam. 

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

La número 22. Votam. 

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

La número 23. Votam.

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

La número 24. Votam.

56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
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La número 25. Votam.

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

La número 26. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La número 27. Votam.

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

La número 28. Votam.

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

La número 29. Votam.

22 vots a favor; 28 en contra i 6 abstencions.

La número 30. Votam.

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

La número 31, transaccionada. Votam.

33 vots a favor; 19 en contra i 3 abstencions.

La número 32. Votam.

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

La número 33. Votam.

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

La número 34. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 35. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 1 abstenció.

La número 36. Votam. 

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

La número 37. Votam.

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

La número 38. Votam.

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

La número 39. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 40. Votam.

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

La número 41. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 42. Votam.

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

La número 43. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 44. Votam.

42 vots a favor; 14 en contra i cap abstenció.

La número 45, transaccionada. Votam.

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

Passam a la votació de la 46. Votam.

29 vots a favor; 27 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la 47. Votam.

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

Passam a la votació de la 48. Votam.

49 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, passam a la votació de la
número 1, transaccionada. Votam.

26 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de la número 2. Votam.

15 vots a favor; 36 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de la número 3. Votam.

36 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.

La número 4. Votam.

33 vots a favor; 19 en contra i 4 abstencions.

La número 5. Votam.

34 vots a favor; 18 en contra i 4 abstencions.

La número 6. Votam.
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32 vots a favor; 21 en contra i 2 abstencions.

La número 7. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La número 8. Votam.

10 vots a favor; 40 en contra i 6 abstencions.

La número 9. Votam.

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

La número 10. Votam.

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

La número 11. Votam.

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

La número 12. Votam.

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

La número 13. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.

La número 14. Votam.

14 vots a favor; 22 en contra i 20 abstencions.

La número 15. Votam.

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

La número 16, transaccionada. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

La número 17. Votam.

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

La número 18. Votam.

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

La número 19. Votam.

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

La número 20. Votam.

13 vots a favor; 40 en contra i 3 abstencions.

La número 21. Votam.

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

La número 22. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

La número 23. Votam.

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

Ara passam a la 24, transaccionada. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, Mallorca, perdó. Votació de
les propostes de resolució del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, passam a la votació de la número 1, transaccionada.
Votam.

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

La número 2. Votam.

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

La número 3. Votam.

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

La número 4. Votam.

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

La número 5. Votam.

36 vots a favor; 18 en contra i 2 abstencions.

La número 6. Votam.

38 vots a favor; 18 en contra i cap abstenció.

La número 7. Votam.

36 vots a favor; 18 en contra i 2 abstencions.

La número 8. Votam.

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

La número 9, transaccionada. Votam.

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

La número 10. Votam.

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

La número 11. Votam.
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20 vots a favor; 20 en contra i 16 abstencions.

(Remor de veus)

Repetim la votació de la número 11. Votam.

20 vots a favor; 19 en contra i 16 abstencions.

Passam a la votació de la número 12. Votam.

(Alguns aplaudiments)

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

(Remor de veus)

Tornam repetir. Silenci, per favor, què després ens
embullam amb les votacions!

Tornam votar la número 12. Votam.

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

Passam a la votació de la número 13. Votam.

36 vots a favor; 1 en contra i 19 abstencions.

Passam a la número 14. Votam.

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

La número 15. Votam.

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

La número 16. Votam.

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

La número 17. Votam.

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

La número 18. Votam.

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

La número 19. Votam.

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

La número 20. Votam.

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

La número 21. Votam.

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

La número 22. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Doncs, seguidament, passam a les votacions de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Sí, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 15, si no vaig equivocat.

(Se sent una veu de fons que diu: “5 no, 6")

6. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 15. Estau totes i tots?

Passam a la votació de la número 1, transaccionada.
Votam.

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

La número 2, transaccionada. Votam.

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

La número 3, transaccionada. Votam.

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

La número 4, transaccionada. Votam.

15 vots a favor; 23 en contra i 18 abstencions.

La número 5. Votam.

28 vots a favor; 27 en contra i 1 abstenció.

La número 6, transaccionada. Votam.

35 vots a favor; 2 en contra i 18 abstencions.

La número 7, transaccionada. Votam.

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

La número 8. Votam.

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

La número 9. Votam.

44 vots a favor; 12 en contra i cap abstenció.

La número 10. Votam.

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

La número 11. Votam.

24 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

La número 12. Votam.

38 vots a favor; 1 en contra i 17 abstencions.
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La número 13. Votam.

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

La número 14. Votam.

29 vots a favor; cap en contra i 27 abstencions.

La número 15, transaccionada. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.

La número 16. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, passam a la votació de la proposta número
1. Votam.

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

La número 2. Votam.

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

La número 3. Votam.

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

La número 4. Votam.

36 vots en contra; 17 en contra i 3 abstencions.

La número 5. Votam.

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

La número 6. Votam.

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

La número 7, transaccionada. Votam.

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

La número 8. Votam.

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

La número 9. Votam.

34 vots a favor; 20 en contra i 2 abstencions.

La número 10. Votam.

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

La número 11. Votam.

15 vots a favor; 21 en contra i 20 abstencions.

La número 12. Votam.

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

La número 13. Votam.

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

La número 14. Votam.

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

La número 15. Votam.

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

La número 16. Votam.

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

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas.

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

Tornam repetir la votació de la proposta número 1. Votam.

12 vots a favor; 26 en contra i 18 abstencions.

La número 2. Votam.

5 vots a favor; 27 en contra i 24 abstencions.

La número 3. Votam.

6 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

La número 4. Votam.

6 vots a favor; 44 en contra i 6 abstencions.

Doncs passam a la votació de les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Mixt, del Sr. Salvador Aguilera.

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

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

La número 2. Votam.

9 vots a favor; 45 en contra i 2 abstencions.

La número 3. Votam.

9 vots a favor; 45 en contra i 2 abstencions.

La número 4. Votam.
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24 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

Seguim amb la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Mixt. Passam a les de la Sra. Consuelo
Huertas.

Passam a la votació de la número 1. Votam.

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

La número 2. Votam.

11 vots a favor; 45 en contra i cap abstenció.

La número 3. Votam.

27 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

La número 4. Votam.

3 vots a favor; 48 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de les propostes de resolució també
del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

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

18 vots a favor; 20 en contra i 18 abstencions.

La número 2. Votam.

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

La número 3. Votam.

53 vots a favor; 3 en contra i cap abstenció.

La número 4. Votam.

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

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt. Passam a les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

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

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

La número 2. Votam.

20 vots a favor; 30 en contra i 6 abstencions.

La número 3. Votam.

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

La número 4. Votam.

3 vots a favor; 32 en contra i 21 abstencions.

La número 5. Votam.

26 vots a favor; 20 en contra i 10 abstencions.

La número 6. Votam.

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

La número 7, transaccionada. Votam.

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

La número 8. Votam.

4 vots a favor; 30 en contra i 21 abstencions.

Doncs passam a la votació de les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Socialista.

(Remor de veus)

Estam? Silenci, per favor.

Passam a la votació de la número 1. Votam.

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

La número 2. Votam.

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

La número 3. Votam.

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

La número 4. Votam.

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

La número 5. Votam.

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

Passam a votació de la número 6. Votam.

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

La número 7. Votam.

(Algunes rialles i remor de veus)

Silenci.

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

La número 8. Votam.

49 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

La número 9. Votam.
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45 vots a favor; cap en contra i 11 abstencions.

La número 10. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

La número 11. Votam.

34 vots a favor; 19 en contra i 3 abstencions.

La número 12. Votam.

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

La número 13. Votam.

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

La número 14. Votam.

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

La número 15, transaccionada. Votam.

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

La número 16. Votam.

27 vots a favor; 2 en contra i 27 abstencions.

La número 17. Votam.

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

La número 18, transaccionada. Votam.

52 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.

La número 19. Votam.

49 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions.

La número 20. Votam.

50 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

La número 21. Votam.

51 vots a favor; 2 en contra i 2 abstencions.

La número 22. Votam.

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

La número 23. Votam.

50 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

La número 24. Votam.

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

La número 25. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

La número 26. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

La número 27. Votam.

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

La número 28. Votam.

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

La número 29, transaccionada. Votam.

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

La número 30. Votam.

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

La número 31. Votam.

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

La número 32. Votam.

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

La número 33. Votam.

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

La número 34. Votam.

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

La número 35. Votam.

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

La número 36. Votam.

36 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.

La número 37. Votam.

49 vots a favor; 2 en contra i 5 abstencions.

La número 38. Votam.

32 vots a favor; 18 en contra i 6 abstencions.

Doncs donam per acabada la votació de les propostes de
resolució de tots els grups parlamentaris...
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdoni, Sr. President, m’ha semblat que hi havia una
votació en què hi havia un empat, però per ventura ho he mirat
malament...

EL SR. PRESIDENT:

No, s’ha desempatat.

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Idò ho he mirat malament, no, no era entre a favor i en
contra...

(Remor de veus)

... no, no, no, ho he mirat malament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay.

Doncs, com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam
la sessió.

Moltes gràcies a totes i a tots.
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