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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, abans de
començar el Ple us inform que us repartiran una targeta com
aquesta en la qual a dins hi ha una (...) que posa: “I tu què li
diries a aquella persona a la qual vols fer saber que té el teu
suport?”

Si us fa ganes emplenar-la estaríem agraïts. Avui és el Dia
de la salut mental, com sabeu, per tant si voleu fer saber
qualque cosa doncs aquest és el moment.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 10529/18, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transparència.

Primera pregunta, RGE núm. 10529/18, relativa a
transparència, que formula la diputada Sra. María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Esper poder acabar
de fer la pregunta. Sra. Consellera, en realitat aquesta pregunta
la podria fer a qualsevol conselleria, però, com que vostè
últimament parla molt de transparència, de les llistes d’espera
i tot el dia amb les seves intervencions veig que parla que
vostès són molt transparents, i jo no ho veig, això, doncs, m’ha
provocat un dilema i era saber que tal vegada teníem els
conceptes equivocats.

Per això li deman: què entén vostè per transparència?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Té la paraula la consellera Patrícia
Gómez.

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

Gràcies, president, bon dia senyors i senyores diputades i
públic que ens acompanya. Miri, Sra. Diputada, tal vegada jo li
explic el que entenc per transparència però el més important
és el que fem en transparència aquest govern, entenc la
publicació i la rendició de comptes de les nostres activitats,
dels nostres projectes. Tenim la responsabilitat de dirigir
polítiques públiques, gestionam només doblers públics i la
ciutadania té el dret a conèixer i a saber en què s’inverteixen
i com s’inverteixen aquests doblers.

En el cas de la Conselleria de Salut i en el meu cas, en
concret, doncs, primer de tot, vàrem signar el Codi Ètic, li puc
posar una sèrie de mesures damunt la taula que crec que són
interessants de conèixer sobretot perquè fins a l’arribada
d’aquest govern no s’havien posat en marxa i, per tant, són les
que destacaré: public la meva agenda i les despeses de la
Conselleria de Salut, perquè tothom hi pugui tenir accés;
public el meu currículum, el dels meus col·laboradors, per si
qualcú pugui ser conegut; acudim a aquest parlament cada
vegada que ens requereixen i som la consellera que més
compareixences en comissió, per exemple, he acudit sempre
disposada a explicar el que les seves senyories han volgut
demanar; responent totes les preguntes, tant orals com
escrites, en temps i forma; signant uns acords de
governabilitat i retent comptes permanentment de com va
l’execució dels projectes als grups que donen suport al govern
i que són coneguts per tots vostès també; impulsam mesures
inèdites, per exemple, com vostè feia referència, les llistes
d’espera es publiquen diàriament per servei i per hospital, mai
no havíem arribat a aquesta situació.

Podem millorar? Sí, i millorarem. I també li record que la
transparència va unida a la participació i impulsam, des
d’aquest govern, la comissió..., el Consell de Salut, el Consell
de Consum, la Plataforma d’Oci de Qualitat. Per exemple,
hem creat comissions d’hospitals per àrees, on tots els equips
directius reten comptes als municipis que tenen de referència.

Són moltíssimes les mesures. Podem millorar? Sí,
continuarem millorant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Sra. Consellera, veig que els conceptes
són els mateixos, ara, a l’hora d’aplicar-los veig que no,
perquè si vostè diu que els ciutadans tenen dret a conèixer i a
participar, jo li puc dir que aquesta diputada ha demanat una
documentació a la seva conselleria el març del 2017, no se li
ha donat; va demanar empara a la Mesa, tampoc; va fer un altre
escrit demanant que, per favor, se li donassin les fotocòpies,
tampoc; ha telefonat quatre vegades a la seva conselleria per
veure com està el tema, i res.

Per tant, que això que vostès impulsen la participació i que
els ciutadans tenen dret a conèixer, res de res, perquè si els
diputats, que ho posa el Reglament, tenim dret a conèixer tota
aquesta documentació i no ens la donen, difícilment als
ciutadans els ho donaran.

Per una altra part, quant a les llistes d’espera, tal i com està
en els acords pel canvi, els usuaris haurien de saber quan els
toca, a quin número es troben de la llista d’espera, quant
aproximadament hauran d’esperar, i això jo ho he cercat per
tot i no ho he trobat. Si vostè em pot dir que ara ja podem
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mirar les llistes d’espera i veurem en quina situació  ens
trobam, quin temps aproximat podem esperar, quan realment
entres a les llistes d’espera, si entres quan el metge et demana
la prova o entres quan la llista s’obre, perquè aquesta és una
altra, les llistes d’espera que estan tancades, en què et diuen:
no, no, és que no li podem donar hora perquè està tancada,
cridi d’aquí a un parell de mesos. I això passa avui, Sra.
Consellera, avui.

Per tant, em sembla que la transparència és molt diferent
tal i com vostès la gestionen a com és el concepte en realitat.

I per acabar, li volia demanar un favor, Sra. Consellera, la
setmana passada vaig demanar hora al meu PAC, m’han donat
hora per al dia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... 22 d’octubre, ja...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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

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

Gràcies, president. Sra. Huertas, hem contestat totes les
seves preguntes en temps i forma. Hi ha una sol·licitud de
documentació que, per la grandària i pel volum, no es pot
adjuntar telemàticament, i el Reglament del Parlament diu,
textualment, que es facilitarà la consulta a les dependències de
la Conselleria de Salut, i així li hem transmès i es troba a la
seva disposició.

Crec que no és el lloc per demanar favors personals, no
tenc cap inconvenient a fer-li . I no sé si és la persona més
indicada...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... per parlar de transparència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 10549/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les obres de millora i
adequació de l’Escola d’Arts d’Eivissa.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 10549/18,
relativa a les obres de millora i adequació de l’Escola d’Arts
d’Eivissa, que formula la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Ramón.

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Una vegada més
parlam d’educació a Eivissa i una vegada més parlam de
l’Escola d’Arts, la falta de manteniment i les obres en marxa
han marcat aquest inici de curs a Eivissa, com vostè ja sap, i
l’Escola d’Arts no ha estat una excepció.

Vostè, conseller, va venir el 2016 i va anunciar en roda de
premsa el trasllat d’aquesta Escola d’Arts a dependències de
Sa Coma. Amb aquesta excusa, en el Pla d’infraestructures
educatives 2016-2023 no es contempla, no figura cap obra
d’adequació d’aquesta Escola d’Arts.

Ara que ja sembla que aquest trasllat no serà una realitat
aqueixa legislatura, li preguntam si la conselleria pensa fer
alguna obra de millora i adequació a l’Escola d’Arts d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats , diputades. Sra. Sara
Ramón, moltes gràcies per la seva pregunta. Jo li vull recordar
que el 2016 aquesta Conselleria d’Educació, després de visitar
l’Escola d’Arts, va fer una inversió de 125.000, després d’anys
i panys en què no es va fer cap tipus d’inversió. I vostès, ni una
en feren d’inversió.

Per tant, nosaltres des del primer moment hem fet una
inversió de 125 milions d’euros, que realment va donar
resposta a una sèrie de necessitat ineludibles d’aquest centre
educatiu.

Per altra banda, jo sempre vaig dir que treballam amb el
Consell d’Eivissa per fer el trasllat a Sa Coma, cosa amb la
qual vostès maig no han estat massa d’acord amb això de Sa
Coma. En qualsevol cas, hem visitat Sa Coma amb l’equip
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directiu i professorat de l’Escola d’Arts i treballam en aquest
moment perquè això sigui possible.

Mai aquest conseller no ha dit que aquest trasllat es faria
durant aquesta legislatura, treballam perquè sigui possible
aquest trasllat de la forma adequada i en col·laboració amb el
Consell d’Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Ramón, té vostè la paraula.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, conseller. Bé, les obres que varen fer a l’inici del
curs, Sr. Conseller, varen ser planificades ja pel passat equip
de govern. Vostè ha invertit a Eivissa 2,7 milions d’euros, una
inversió ridícula davant els 12,4 que es va fer la passada
legislatura, amb una situació econòmica molt més complicada,
6,6% li ha tocat a Eivissa d’aquestes inversions educatives; el
triple a Menorca, amb menys alumnat.

I ara vostè ens diu que no poden fer manteniment perquè ja
han gastat massa a l’Escola d’Arts. A la darrera pregunta que li
vaig fer sobre l’Escola d’Arts, sobre la implantació del grau
superior d’ebenisteria, vostè va contestar que havien de fer un
estudi sobre el nombre d’alumnat i que treballaven per la
dignitat de l’Escola d’Arts. Aquesta era la dignitat, Sr.
Conseller, de la qual vostè parlava?

Ara, a mesos d’acabar la legislatura, vostè ve en roda de
premsa i diu que farà un protocol d’intencions per al trasllat de
l’Escola d’Arts a dependències de Sa Coma. I sobre les
deplorables condicions de l’Escola d’Arts vostè diu que ara
farà un estudi per veure quines són les coses necessàries,
conseller. Ara?

Vostè és un artista, perquè ve a Eivissa i ens pinta un món
meravellós i ho soluciona tot amb plans, protocols i estudis.
Però sap què passa? Que a Eivissa ja no se’l creu ningú.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, president. Gràcies, és la primera vegada
que em diu artista, en qualsevol cas, dues coses.

Nosaltres, tot el Pla d’infraestructures que tenim a Eivissa
suposarà un increment important de cara a millorar les
infraestructures que en aquest moment. Escolti, vostès varen
inaugurar centres que varen ser dissenyats pel segon pacte de
progrés, sempre passa el mateix, sempre passa el mateix, quan

realment el pacte de progrés planifica resulta que vostès
inauguren, però, realment, Sra. Riera, senyora... -perdó-, Sra.
Ramón...

(Rialles de l’intervinent i remor de veus i rialles)

Sra. Riera, després ja li contestaré. Sra. Ramón, jo li puc
assegurar que les infraestructures d’Eivissa milloraran d’una
forma significativa, hem començat i properament
començarem a Sant Josep, properament començarem l’Escola
de Sant Ferran, començaran les reformes del Conservatori.
Les infraestructures d’Eivissa milloraran d’una forma
significativa, nosaltres no fem màgia ni fem d’artistes, fem
feina contínuament, vostès el que varen fer és deixar
l’educació en una forma realment lamentable, i nosaltres
l’aixecam, malgrat vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 10533/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari  Podem Illes Balears, relativa a recursos
informàtics als centres educatius.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 10533/18,
relativa a recursos informàtics als centres educatius, que
formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia a totes i a tots. Des del
Consell Escolar de Ciutadella ens han fet arribar una petició
sobre les mancances que tenen en relació amb les tecnologies
d’informació i comunicació i, en concret, en els centres
educatius de primària, de Ciutadella, del Margalida Florit,
Pintor Torrent, Joan Benejam, Mare de Déu del Toro i Pere
Casasnovas, de la qual cosa vostè, Sr. Conseller, n’és el màxim
responsable.

En primer lloc, el que demanen és que no es disposa de
personal de la conselleria especialitzat en noves tecnologies
per a la reparació, manteniment i substitució dels equips
informàtics i es veuen obligats a haver d’assumir aquesta tasca
algú del claustre, sense tenir coneixement específics i restant
temps de les seves competències, o bé duent-los a un servei
tècnic.

En segon lloc, el que demanen és que els equips
informàtics es troben obsolets, dels centres, atès que molts
han acabat la seva vida útil i no funcionen. Cada vegada més
s’opta per llibres de text i materials digitals i que els equips
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informàtics actuals no poden suportar ni els nivells de
memòria ni de velocitat ni de funcions.

I la tercera petició que ens demanen és que no se
substitueixen els microportàtils de Zapatero que es varen
implantar en el 2010, ja que no tot l’alumnat no pot disposar
d’una unitat individual i l’han de compartir.

Des del Consell Escolar de Ciutadella demanen, en
concret, sobre quina plantilla de personal especialitzat disposa
la conselleria per cobrir  les necessitats de manteniment,
reparació i instal·lació dels equips informàtics dels centres de
primària.

I una altra pregunta que demanen és quina previsió té la
conselleria per substituir els equips obsolets i antiquats per
poder donar resposta a les necessitats i avanços digitals i que
aquesta sigui en condicions d’igualtat per a tot l’alumnat.

I aprofitem i fem extensiva aquesta petició: en quina
situació es troba la resta d’illes i de municipis de Balears?

Esper que pugui respondre aquesta petició, Sr. Conseller.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Martínez,
moltes gràcies per la pregunta.

Miri, nosaltres la política que fem en el tema de noves
tecnologies té diverses línies, la primera línia ha estat, i
treballam en això, fer una externalització amb una empresa per
tal de fer el manteniment dels centres des del punt de vista de
la informàtica. En aquests moments esper que a principis de
gener hi haurà una empresa que farà el manteniment de tots els
centres educatius de les Illes Balears perquè realment des de
la conselleria no tenim capacitat per dur a terme aquest tipus
de manteniment. Tot i així, des del Servei de Tecnologies
assessoren, en la mesura del possible, totes les peticions que
es fan des dels centres.

Però esperem que amb el nombre de persones, que n’hi
haurà un a cada illa, també això és un objectiu important,
podrem millorar el manteniment dels centres.

Segona línia de treball, en aquest moment vàrem firmar un
conveni amb el ministeri per tal d’intentar millorar la
connectivitat de tots els centres d’educació de les Illes
Balears. Per raons polítiques no es va dur a terme en el
moment que s’havia de fer, perquè hi va haver el Govern del
PP, que, en fi, totes aquestes coses que ningú no va fer les
coses que havia de fer, únicament s’ha licitat. Hi ha dues
empreses que s’han presentat a aquest treball per tal de
millorar la connectivitat dels centres i esperam que en un any,

un any i mig, tots els centres de les Illes Balears hagin pogut
millorar la connectivitat externa i tota la xarxa wifi dels
centres educatius.

Això possibilitarà, si més no, tot un procés que en els
centres es pugui fer la feina pedagògica la qual de vegades és
complicada.

Tercera línia que treballam. Hem millorat d’una forma
significativa els equipaments dels centres educatius de les
Illes Balears. És evident, i jo li podria llegir totes les
inversions que hem fet, seria un poc llarg, en tot cas ja li podré
donar. També nosaltres el que diem, en qualsevol cas, és que
els centres educatius facin les peticions pertinents a la
Conselleria d’Educació perquè se’ls doni aquell tipus d’aparell
que necessiten per tot el que significa la implantació de les
noves tecnologies.

I quarta línia en la qual treballam fa referència a tot el que
fa impulsar no només les noves tecnologies sinó una font
pedagògica de les noves tecnologies. És evident que una nova
tecnologia per si mateixa no canvia el procés d’ensenyança-
aprenentatge, en aquests moments fem jornades d’experiència,
fem, es a dir, projectes perquè realment els centres es
presentin, hi ha cada vegada més centres de les Illes Balears
que fan de les noves tecnologies un ús pedagògic adequat.

Aquestes són les quatre línies sobre les quals treballam.
Sabem que realment la inversió que va fer el Sr. Zapatero va
ser una inversió de molts de milions d’euros, creiem que en
aquest moment no s’ha de fer aquest tipus d’inversió, creiem
que la inversió no es va fer de forma adequada en alguns
aspectes, s’ha de fer una formació dels docents i nosaltres
estam en aquesta direcció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... perquè la formació és important.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Martínez, té vostè la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta i crec que ens ha aclarit almenys el primer punt que,
si ho he entès bé, a partir de gener ja hi haurà aquest servei
especialitzat de... encara que sigui una assessoria externa
perquè estarà a disposició de tots els centres educatius que ho
demanin, que ho necessitin. Això és un avanç respecte del que
fins ara hi havia, que els professors s’encarregaven del
manteniment dels ordinadors.
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Quant al segon punt, totalment d’acord. Quant al tercer, sí
que entenc que hi ha unes inversions que si els centres
educatius ho demanen, però si hi ha aquesta petició és que ho
han demanat i no hi ha hagut resposta o no s’ha donat resposta
a la seva petició. No ho sé, sé que tal vegada no arribarà a tots
els centres, però que es pugui fer el possible, almenys que
sigui equitatiu i compartint aquest repartiment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

... d’equips.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. 

I.4) Pregunta RGE núm. 10534/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les
infraestructures per al transport d’aigua.

Passam a la quarta pregunta, la RGE núm. 10534/18,
relativa a les infraestructures per al transport d’aigua, que
formula el diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, una de las
asignaturas pendientes de esta legislatura parece que va a ser
la de cumplir con el compromiso del traspasó de la gestión
del agua a los consejos, de hecho se repitió por activa y por
pasiva que ésta iba a ser la legislatura del agua; si no lo va a ser
en cuestión de competencias, sí que es verdad que se han
realizado una multitud de obras en vertidos, incluso fondos
procedentes del impuesto de turismo sostenible.

A pesar de eso continua sin dedicarse todos los esfuerzos
económicos que el Govern tiene a su alcance al
mantenimiento y mejoras de las infraestructuras de
saneamiento; dedicar de forma finalista, por islas, los fondos
recaudados por el canon de saneamiento de las mismas
ayudaría temporalmente hasta que por fin cada isla pueda
gestionar esos ingresos y, por lo tanto, desde la cercanía
atender a las necesidades en algo tan importante como es el
abastecimiento del agua.

Una de las obras fundamentales para el abastecimiento del
agua desalada de todos los municipios de Ibiza ha sido el
anillo de interconexión de las desaladoras que en enero de
2018 se declara que ese anillo de interconexión de las tres
desaladoras está terminado a falta de la conexión de la red
eléctrica.

Sin embargo, el municipio de Sant Josep casi todos los
veranos se ve obligado a comprar agua desalada a una empresa
privada y parece ser, esto es, parece ser porque no le llega la
cantidad suficiente de abastecimiento de agua ya que algunos
de los sistemas de interconexión aún no están operativos.
Quizás, puede ser, por no tener la conexión eléctrica directa
y trabajar con generadores, o es posible que la sección de las
tuberías, ya nos lo dirá, Sr. Conseller, no posibiliten un caudal
adecuado, o que todavía al anillo de interconexión le faltan
obras por hacer.

Todas éstas son posibles causas que provocan que las tres
desaladoras y en concreto la de Santa Eulalia estén
funcionando ahora mismo a un 30% de su capacidad y que no
pueda abastecer suficientemente al municipio de Sant Josep.
Por eso, le preguntamos, Sr. Conseller, ¿qué infraestructuras
quedan pendientes para que el anillo de interconexión pueda
llevar agua desalada a todos los municipios de la isla de Ibiza?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
pregunta. I començaré per la primera que ha fet, tot i que no
era en el guió, de les competències: quan gestionam una
emergència, que és el que hem gestionat a Eivissa, quan estam
enmig d’un incendi vostè no em demanaria que retiràs els
efectius per dedicar-nos a una altra cosa; hem gestionat
l’emergència, hem de pensar d’on venim a l’illa d’Eivissa i, per
això, no hem pogut avançar en el traspàs de les competències.
D’on venim?, d’una sequera que durant anys s’havia amagat a
la ciutadania, d’unes obres d’interconnexió paralitzades, d’una
dessaladora que no duu enlloc, d’aquí venim, i a partir d’aquí
és el punt de partida on fem feina. I a dia d’avui tots els
municipis de l’illa d’Eivissa tenen accés a la xarxa d’aigua
dessalada, tots els municipis de l’illa d’Eivissa han tengut un
decret de sequera i han hagut de fer feina a la xarxa per reduir
les pèrdues, hem hagut de treballar en aquesta línia.

És vera que la interconnexió a dia d’avui fa feina amb
generadors, és vera que (...)  to ts els municipis, però que
necessitam aquests punts de connexió elèctrica. A més, a la
línia d’interconnexió també ens falta el centre de control, que
el fem d’aquella manera, però també ens demanda electricitat,
però tot i així aquest estiu, l’estiu passat, estàvem en
disposició de sortir  aigua dessalada a tots els municipis de
l’illa d’Eivissa.

Però, Sr. Morràs, no s’equivoqui, per molt que puguem
donar aigua dessalada, per molt que puguem fer totes les
millors infraestructures no hem de córrer sempre rere la
demanda, sempre hem de gestionar la demanda, no podem anar
posant dessaladora rere dessaladora per aquell dia d’agost que
tenim aquella punta de demanda, hem de gestionar els aqüífers
durant l’hivern emprant aquestes dessaladores per recuperar
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aquests aqüífers, fent una gestió sostenible de l’aigua, reduint
les fugues. En aquesta línia de reduir la demanda hem de fer
feina, perquè la tècnica no ho pot solucionar tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Morrás, té vostè la paraula.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Conseller. Pues
claro que han atendido a la emergencia que ha habido en Ibiza,
y eso lo reconocemos y lo he dicho diciendo que ha habido
obras suficientes, ahora estamos hablando del anillo de
interconexión que parece que no suministra caudal suficiente
al municipio de Sant Josep, y le preguntamos a qué es debido,
si es debido a que las tuberías no tienen la sección suficiente,
si es debido a falta de depósitos, si es debido a la luz
eléctrica...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... y a ver qué instalaciones hacen falta.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. Morrás, com li he dit, l’anell de connexió a les obres
civils està finalitzat, milloram ara el flux elèctric, evidentment
això millorarà la qualitat. Amb el centre de control també
millorarem la versalitat del sistema. Hem connectat la
dessaladora de Santa Eulària, però evidentment tenim puntes
de demanda que hem de fer que tot el servei en conjunt pugui
aguantar.

Hem fet dipòsits reguladors de la xarxa en alta, però els
ajuntaments també han de fer la seva tasca de dipòsits
reguladors, de millorar la xarxa en baixa. És una feina en
conjunt que fem totes les administracions.

I a l’illa d’Eivissa hem de dir que hem passat de zero, de no
fer feina, a ser conscients d’un problema molt real i que ens
hem de plantejar quina és la demanda que volem abastir, quin
és el límit que volem posar, i hem de fer feina entre  tots
perquè els aqüífers puguin donar aquesta capacitat, perquè les
dessaladores puguin funcionar com toca, però no ens hem de
tornar bojos encalçant la demanda d’un dia a l’any, hem de fer
les infraestructures de forma racional.

I per això hem fet un nou pla hidrològic que la setmana que
ve, dia 16, defensarem a nivell estatal, un pla hidrològic que
afronta els reptes que no afrontava l’anterior, la salinització
dels aqüífers...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... i la contaminació per nitrats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 10550/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parl amentari Popular, rel ati va al  referèndum
d’autodeterminació.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, la RGE núm. 10550/18,
relativa al referèndum d’autodeterminació, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. La setmana
passada vèiem com un dels partits que dóna suport al Govern
i del qual forma part la vicepresidenta, MÉS per Mallorca,
tornava repetir que estava a favor d’un referèndum
d’autodeterminació a l’any 2030. A Espanya, respectant el
marc constitucional, com passa a tots els països democràtics
i sempre d’acord amb la Constitució, es podran fer e ls
referèndums i les consultes que s’estimin convenients, però
les coses que afecten tothom les hem de decidir, les tenim
que decidir entre tots perquè la sobirania nacional resideix en
el poble espanyol, com diu l’article 1.2 de la Constitució. 

Per açò li demanam al Govern, i més tenint en compte el
que ha passat a Catalunya, què pensa, què opina sobre la
proposta que hi hagi un referèndum d’autodeterminació?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Lafuente, per la
seva pregunta. És evident que a l’Estat espanyol vivim un
conflicte territorial, un debat que de vegades sembla un
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carreró sense sortida i d’aquest govern només en sentirà
paraules de diàleg i de consens, sigui quina sigui la situació.

I, Sr. Lafuente, a mi el que em sembla lamentable és que el
Partit Popular a aquestes illes faci un intent rere un altre per
intentar traslladar un debat que en aquests moments es viu a
altres territoris d’Espanya, però no aquí a les Illes Balears, i
encara més lamentable em sembla que desaprofitin vostès,
desaprofitin, l’ocasió de fer control al Govern, que crec que
és una oposició necessària que necessiten els ciutadans
d’aquestes illes, en lloc d’intentar traslladar un debat que en
aquests moments no tenim aquí a les Illes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Lafuente, té vostè la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, bé, està
molt bé això de parlar del diàleg, crec que tothom està a favor
del diàleg i està molt bé això d’acusar el Partit Popular, perquè
vostè li dóna la culpa de tot, fins i tot de les propostes que fa
MÉS per Mallorca li dóna la culpa al Partit Popular, culpa el
Partit Popular. 

Per aquí el que està ben clar és que hi ha gent que no
respecta la llei, hi ha gent que no respecte els drets de tots i hi
ha gent que es vol carregar les institucions i, desgraciadament,
ho hem vist a Catalunya. Hem vist un president de la
Generalitat que encoratjava els violents, que havien de
continuar “apretant”, hem vist com es feia violència en contra
de la policia, hem vist com els mossos estaven totalment
sobrepassats, entraven en edificis públics, i com es trepitjava
la bandera espanyola que ens representa a tots. I el Govern
d’Espanya mirava cap a un altre costat perquè depèn dels
independentistes, desgraciadament. 

I volem saber, els que estimam Balears, els que estimam
i respectam Catalunya també, volem saber quina és la posició
del nostre govern i crec que hi tenim dret. I ens agradaria saber
quina és aquesta proposta d’autogovern que demana MÉS, si és
que vol que Balears s’incorpori a la república catalana
independent, si vol...

(Remor de veus)

... sí, sí...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... si vol que Balears perdi...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci! Silenci...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... la seva autonomia. Ens agradaria saber, que ens diguessin
exactament quina és aquesta proposta, si vol que siguem
d’aquesta república il·legal antieuropea i impossible o si vol
respectar l’Estatut d’Autonomia de Balears.

I ens agradaria saber quina és la posició del nostre govern
perquè crec que desgraciadament si el Govern d’Espanya té un
problema important, que és la dependència dels
independentistes, desgraciadament tenim un govern balear que
té també un problema, que és la dependència dels que volen
deixar de ser Balears i ser Catalunya, i volem saber, que el
nostre govern ens digui que som balears,...

(Remor de veus)

... espanyols i europeus d’una forma ben clara i que no volen
ser d’una república catalana independent. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Silenci, per favor, silenci.

Sra. Consellera té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, si vostè vol saber, o
el seu grup parlamentari, què pensa un partit en concret
interpel·li aquest partit, faci-ho, però jo aquí contest en nom
del Govern de les Illes Balears.

Per altra banda, seria bo que tots fóssim respectuosos amb
la pluralitat política que hi ha representada aquí en aquesta
cambra, pluralitat política que obeeix a la pluralitat ciutadana
d’aquestes illes, i si tenim un parlament petit amb 59 diputats
amb set grups polítics, això és un reflex de la pluralitat que
existeix a la nostra societat.

Si vol saber, jo encantada de contestar-li-ho, quins són els
projectes com a govern em remet al nostre full de ruta dels
acords pel canvi als quals no trobarà ni una sola paraula de tot
el que vostè aquí ha parlat en aquests minuts i que crec que ha
desaprofitat.

Per altra banda, Sr. Lafuente, jo no som ningú per donar
consells a ningú i molt menys al Partit Popular, el que passa
és que crec que seria bo que no caiguessin vostès en
provocacions com hem escoltat aquestes darreres hores quan
els anomenen derechita cobarde. A mi em fa molta pena i
molta tristor aquestes acusacions, però pitjor encara que
vostès caiguin en aquesta provocació. Jo els deman que siguin
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vostès no una derechita cobarde, sinó una dreta responsable
que és el que necessita aquesta comunitat autònoma i és el que
necessita aquest país.

I, com li deia abans, no desaprofitin l’ocasió per fer
l’oposició que mereixen els seus votant, Sr. Lafuente. Avui
mateix tornen a tenir altres preguntes relacionades amb altres
comunitats, etc. A nosaltres, a aquest govern ens interessa
seguir governant per als ciutadans d’aquestes illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... i seguirem treballant...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... per la sanitat, per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 10551/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i  Ri go, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la seguretat dels
ciutadans de les Illes Balears.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 10551/18, relativa
a la seguretat dels ciutadans de les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller Marc Pons, la Sra.
Presidenta ens acusava fa unes setmanes, al Partit Popular, de
derrotistes. 

“Usuarios del transporte público denuncian la
degradación total del servicio, falta de mantenimiento y
descontrol horario.” “Los atascos convierten Son Ferriol en
una ratonera.” “Todos los accesos a Palma colapsados.”
Las salidas por las calles Aragón y Manacor fueron ayer
una trampa para conductores.” “Seis heridos leves al
chocar un tren con el final de la  línea en la Estación
Intermodal.” “Maquinistas denuncian falta de seguridad en

los trenes de Mallorca, revelan que circulan con uno de los
motores apagados para ahorrar en electricidad y con el
frenado limitado, están jugando con la seguridad a costa
de aparentar normalidad”.

Aquesta fotografia, Sr. Conseller, es d’ahir de matí dins un
dels trens que arribava a Palma.

“Las ambulancias denuncian que peligran los pacientes
por los atascos continuos.” “Los servicios de emergencia
llegan a duplicar el tiempo de llegada para atender
urgencias. En una parada cardiorespiratoria  hay que
llegar en ocho minutos y ahora es imposible”.

Sr. Conseller, fa un poc ens demanaven responsabilitat, és
vostè responsable? Assumirà vostè responsabilitat? Creu que
la seguretat dels ciutadans de les Illes Balears en el seu
transport públic està garantida?

Deia la Sra. Presidenta que havia de ser un transport net, un
transport sostenible i un transport amable, es va oblidar de si
havia de ser segur o no havia de ser segur, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. És un transport amable, és
un transport segur i si no fos així, Sra. Prohens, com és que en
aquests tres anys hem guanyat 1.800.000 passatgers respecte
del principi d’aquesta legislatura? Per quin motiu anam
incrementant mes rere mes més passatgers usuaris del
transport públic?

I crec que sí, que la seva actitud és irresponsable, perquè
vostè sap que amb el sistema de frenada no hi té res a veure el
sistema de propulsió, que una cosa són els motors i l’altra
cosa són els frens, i que vincular els frens al motor demostra
falta de coneixement. És més, aquestes paraules -i vostè ho
sap perfectament- no han estat suportades per a res pel comitè
d’empresa perquè saben que són certes i, en canvi, vostè aquí
les exposa, com les fotografies, algunes d’aquestes de fa dos
anys.

Tenim vuit...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... tenim vuit empreses de transport públic, vuit empreses de
transport públic, aquestes empreses de transport públic tenen
l’obligació de complir les concessions, els contractes signats
i si no ho fan, què ha de fer el Govern? Obrir expedient i
sanció, una vintena d’expedients aquesta legislatura, més de
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100.000 euros en multes i cadascuna d’aquestes coses
detectades corregides.

I jo ara li deman, faci la pregunta al seu company a veure si
a la legislatura passada tenia i era tan exigent amb les
empreses per fer complir cada vegada que hi havia una
desviació de falta de qualitat per part del Govern de les Illes.
Això és el que fem nosaltres, Sra. Prohens, i això és el que
continuarem fent.

Moltes gràcies, Sr. President:

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Prohens, té vostè la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè mira per
enrere, però el tren li va pegar davant i jo vull mirar cap
endavant, Sr. Conseller. Sap què farà el Sr. Company quan
sigui president dia 26 de maig? Idò que un trajecte Ses
Salines-Palma, que ara costa 7,35 euros, o que un trajecte
Palma-Santanyí, que ara costa 6,65 euros, aquestes tarifes es
reduiran al 50%. Aquest és el compromís del Partit Popular.

I el Partit Popular i els ciutadans esperen de vostè alguna
cosa més que mentides i vostè ha mentit a cada pregunta de la
Sra. Cabrer, en dir  que dia 1 de gener hi hauria les noves
concessions. Ha mentit i continua mentint quan diu que és
qüestió de mesos, i el sector el desmenteix, Sr. Conseller. A
qui hem de creure? Amb el seu historial de mentider és obvi
que nosaltres i els ciutadans creiem el sector.

I què passarà, què passarà? No se substituiran les flotes
obsoletes, es continuaran cremant autobusos. I què passarà la
temporada alta que ve? Vostès ja no hi seran, hi serem
nosaltres, tendrem nosaltres el problema de gestionar una altra
vegada el seu caos, Sr....

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... Conseller, i el transport...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

Gràcies, Sra. Prohens... Sra. Prohens...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Veig, Sra. Prohens, que abandonar el càrrec de portaveu no
l’ha duta a abandonar ni la visió negativa ni aquest derrotisme
ni aquest pessimisme que de manera permanent ha tramès
durant tres anys en aquesta cambra.

(Remor de veus)

I és una llàstima perquè així mai no es pot arribar a
governar. Des d’aquest plantejament del derrotisme, de les
coses negatives on l’única solució quan han passat tres anys i
va renunciar a 300 milions d’euros acaba essent fer un anunci
estrella per davallar els preus d’una línia concreta, aquesta és
la proposta que tenen vostès per al transport públic? 

Miri, s i  volen, si els sembla bé, la setmana que ve,
dimecres els convidam a arribar a Sa Pobla en el tren ja tot
electrificat, 15 milions d’euros.  Hem complert el que ens
havíem marcat.

(Alguns aplaudiments)

I el mes que ve els tornarem convidar per arribar fins a
Manacor, també en tren completament electrificat, deu minuts
manco de temps per anar d’una d’aquestes dues poblacions
fins a Palma. Açò sí que són propostes, açò sí que són realitats
que ja existeixen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, Sr. Conseller...

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

... i que van en bé dels ciutadans. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10552/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del  G rup Parlamentari Popul ar, rel ati va al s
compromisos pel que fa a la xarxa d’aigües de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 10552/18,
relativa als compromisos pel que fa a la xarxa d’aigües de
Menorca, que formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes
i Barenys del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Sugrañes.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els vuit
batles de Menorca van acordar aquest passat divendres a la
Junta d’Alcaldes, demanar, reclamar al Govern del pacte que
acceleri les actuacions del Pla hidrològic de Balears per
afrontar amb garanties el subministrament de l’aigua. El retard
en la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella, amb
l’incompliment reiterat de totes les dates anunciades i encara
sense una data concreta d’entrada en servei, i també vull
referir-me avui concretament a la recàrrega de l’aqüífer d’Es
Migjorn a Menorca, amb aigües urbanes regenerades.

Allò que havia de ser una experiència pilot de la gestió dels
recursos hídrics i que era el primer pas per a la construcció de
més plantes de regeneració d’aigües residuals, encara no s’ha
dut a terme. Un projecte que disposa de dotació
pressupostària, amb càrrec al fons recaptats amb l’impost de
turisme sostenible de l’any 2016. En el tram final d’aquest
mandat, per què el Govern incompleix els seus compromisos
amb Menorca en matèria de recursos hídrics? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Sugrañes, crec que... havia preparat una resposta, però
m’ha sobtat la seva actuació.

U, demanar-nos explicacions pel retard de la dessaladora
de Ciutadella és d’un cinisme que crec que no estic preparat
per contestar-li. Nosaltres l’hem recepcionada, hem connectat
aquesta dessaladora que no arribava enlloc i, a partir de l’1 de
gener, estarà a disposició de l’ajuntament per fer-ne ús. Una
instal·lació de 18 milions d’euros que vostès varen tenir
aturada durant 10 anys, amb un sobrecost que vostès ens hi
varen dur i, a més a més, amb un efecte en cadena, que una
altra inversió de 5 milions d’euros com és la bassa de reg, no
pugui ser utilitzada pels pagesos.

Aquest Govern ha aconseguit la seva connexió, la seva
recepció i avui mateix s’estan obrint les pliques per posar-les
ja a disposició de l’Ajuntament de Ciutadella. Això és la
diferència, sí que hem complit.

I estic content que vostè em parli d’un projecte pilot, que
hem de reconèixer que va amb retard, no tenc cap
inconvenient, ho teníem preparat a l’anterior Llei de
contractes i per la seva complexitat ho retardam, perquè
mesclam investigació, ciència de futur, amb ciència aplicada
amb una realitat a Menorca. Ser els primers de vegades té
complexitats, i demanam disculpes per aquest retard.

Però nosaltres ens preocupam per Menorca i fem aquestes
polítiques d’aigua. I a la junta insular projectes que vostès

demanaven, es varen descartar. La política d’aigua es fa en
consens amb Menorca, les juntes insulars que vostès mai no
havien reunit. I no tengui cap problema, que anirem a tots els
batles, com no podia ser d’altra manera, a explicar-los tota la
política d’aigües d’aquest govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sugrañes té vostè la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Cinisme se’n diu passar tres
anys i mig i estar en la situació que estem i la recepció de la
dessaladora la van fer vostès. Miri, jo pos en dubte que amb
aquestes explicacions que ha donat els batles es conformin, és
més, li han demanat una reunió i esperem que no es retardi la
seva convocatòria.

A més de l’incompliment reiterat en posar en marxa la
dessaladora, perquè és així, vull dir en cap moment no han
començat a parlar, diu, ara, a més, no executar la recàrrega de
l’aqüífer d’Es Migjorn amb aigües regenerades pendents del
famós impost de l’ecotaxa del 2016, a aquestes alçades del
2018 encara estem així?

Idò, a més a més, també vull denunciar que el Govern del
pacte ni contesta, ni escolta les peticions dels ajuntaments, ja
no li dic el d’Alaior, perquè el d’Alaior, és clar, és del PP i ja
no l’escolten per a res, però al de Ciutadella tampoc.
Concretament el ple de Ciutadella va aprovar per unanimitat,
el novembre del 2016, instar el Govern de la Sra. Armengol a
executar els projectes de recollida de les aigües del sector
nord-polígon industrial, per ser canalitzades cap el Canal dels
Horts i la tercera fase del Canal Salat i  evitar inundacions,
d’això vostès no han fet res. Però és que, a més a més, l’agost
del 2015 la regidora del Partit Socialista Noemi Camps va
dirigir una carta al director d’ABAQUA i li va demanar
l’execució d’aquestes obres és totalment necessària, igual que
necessàries eren les d’Alaior. 

Idò, tres anys després ni resposta, ni previsió, ni cap
actuació. I denunciam per tant, des del Partit Popular aquesta
mala gestió i que el Govern del pacte no escolti les peticions
institucionals de Menorca...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

... en recursos hídrics...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, gràcies.

Sr. Conseller té vostè la paraula.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 139 / 9 d'octubre de 2018 7763

(Alguns aplaudiments)

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

Sra. Sugrañes, li he dit la dessaladora vostès la tenien
paralitzada i desconnectada enmig de res. Ara les obres estan
connectades i estam en disposició de servir els ciutadans de
Ciutadella. Aquí es marca la diferència, 18 milions d’euros en
inversions paralitzats, o 18 milions d’euros al servei dels
ciutadans.

Un Pla hidrològic que discriminava Menorca, que Europa
ens ha estirat les orelles, que no afrontava la contaminació per
nitrats, que no afrontava la sobreexplotació, que no afrontava
la salinització dels nostres aqüífers. Això és el que ens
deixaren i ho hem revertit i ho hem revertit al costat de la
gent. Hem reunit la junta insular d’aigües que vostès a
Menorca mai no la varen reunir.

Ha parlat de totes les institucions i és vera que hi ha
projectes que ens han demanat  ajuntaments que no hem
afrontat i d’altres que hem paralitzat que vostès volien fer, per
exemple la connexió Maó-Ciutadella, que preveien 20
milions, que posteriorment deien que costaria 43 milions, i
que ara evidentment estudiarem la viabilitat, perquè estam
cansats d’infraestructures hidràuliques que després queden en
no res, que no quedin utilitzades. Amb els doblers públics s’ha
de ser curós i s’ha de ser raonable.

I entenc el seu malestar per les obres d’Alaior, unes obres
projectades amb 5 milions d’euros a l’anterior Pla hidrològic,
el Sr. Company ho va dur a Campos, ja ho hem explicat
diverses vegades, i que ara aquest conseller planteja una
actuació de conca de 500.000 euros per resoldre aquest
problema. Aquí hi ha la diferència. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 10531/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del  Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a projectes finançats amb l’i mpost
sobre estades turístiques.

Doncs passam a la vuitena pregunta, la RGE núm.
10531/18, relativa a projectes finançats amb l’impost sobre
estades turístiques, que formula el diputat Sr. Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bon dia a tothom. Sr. Jarabo l’he despertat del seu
estat letàrgic, estic content.

El Grup Parlamentari d’El Pi va donar suport a la
implantació de l’impost de turisme sostenible, anomenat
ecotaxa, i a la tramitació del projecte de llei vàrem voler posar
l’accent en una cosa que per a nosaltres era fonamental, que
era el que faria consolidar aquest impost i era la satisfacció
dels turistes i la implicació positiva del sector que al final fa
de recaptador, que són bàsicament els hotelers.

I ja en aquesta tramitació vàrem presentar esmenes
precisament per aconseguir aquest objectiu, entre d’altres
esmenes vàrem demanar que el 50% dels recursos generats a
la zona quedàs a la zona, perquè aquesta era la manera que es
veiés el fruit de l’esforç que fa tothom en relació amb aquest
impost. No se’ns va voler fer cas i veiem amb tristor que
aquest impost cada vegada és més controvertit, per una pujada
irracional i imprevista i que no respon a unes necessitats reals
i sobretot perquè l’execució de les obres amb els recursos
recaptats no se sap com es produeix i, per tant, hi ha molta
foscor, molta foscor. 

El Govern de la transparència, de la participació, no dóna
la informació que correspon en relació als projectes finançats
a través de l’ecotaxa. Per tant, nosaltres ens demanam: dels
recursos recaptats a l’any 2016, quants s’han invertit i pagats?
Quin percentatge dels recursos generats el 2017, quants se
n’han pagat, quants s’han invertit, efectivament? I del 2018 el
mateix. I li demanam: no seria hora de reconsiderar la qüestió
i donar realment participació als sectors implicats i als
ajuntaments, per fer de veres eficaç aquest tribut?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, acusar aquest
govern de foscor, quan és el Govern..., jo sé que a vostè li sap
greu que li ho digui, però que és del diàleg, del consens i de 
la partic ipació, ho pot veure en com està configurada la
Comissió de l’impuls de turisme sostenible, on hi ha
representants des de la Universitat fins als moviments
ecologistes, les institucions, però també les patronals i també
els sindicats, és una comissió plural que decideix els
projectes.

I l’impost de turisme sostenible és un impost autonòmic,
amb voluntat, tots coneixem quin és el nostre país i està
format per diverses illes i amb voluntat de ser territorialitzat
i, per tant, repartit en diverses illes.

I els processos d’execució no tenen res a veure amb mans
de quina institució estiguin. Això sí, compartim tots uns
objectius i unes finalitats, que són el valor de l’impost de
turisme sostenible, que són la conservació del nostre
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patrimoni natural, la protecció del nostre patrimoni històric,
la inversió  en recerca científica i innovació, la inversió en
formació i ocupació i en aquest darrer període, la inversió en
lloguer social. Tots aquests objectius tenen aquest
repartiment.

I l’impost, com bé sap, ara en aquests moments du invertits
100 milions d’euros en 100 projectes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Melià, té vostè la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, em pot continuar posant
les seves consignes cada dia i les seves paraules ben
intencionades, però, respostes, poc. Jo li he demanat
percentatge 2016; digui’m un percentatge, del recaptat quant
han gastat? 2017, digui’m un percentatge. Són preguntes molt
concretes, més enllà de l’eslògan i la qualitat.

Vostès a la borsa de places varen donar als ajuntaments la
gestió perquè consideraven que era més eficaç. És a dir, són
contradictoris vostès mateixos, perquè la borsa de places
varen dir que era la manera que els recursos es gastassin de
manera ràpida i eficaç. Aquí no ho volen fer, però al final
s’acabarà imposant la racionalitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Sra. Vicepresidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, si em vol demanar una
cosa demani’m una cosa, i si me’n demana una altra, una altra.
Jo així i to t li contestaré la realitat, la realitat és que tenim
100 milions d’euros en 100 projectes, projecció d’invertir-ne
100 més, en dos anys i mig haurem invertit 200 milions
d’euros amb totes aquestes finalitats i objectius, repartits
territorialment.

Si vostè em vol parlar de la borsa d’allotjament turístic,
que és una altra manera que tenim de repartir els beneficis del
turisme entre les municipis, em centraré en Mallorca perquè
com bé sap només tenim competències a Mallorca, i també
hem invertit 33 milions d’euros en diversos municipis, en
millores que tenen a veure amb les infraestructures públiques
i que fan unes illes millors, en aquest cas una Mallorca millor,
si ens centram en el (...), tant per a visitants com per a la
ciutadania d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 10547/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santi ago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la reducció de l’elevada
temporalitat del mercat laboral.

Doncs passam a la novena pregunta, la RGE núm.
10547/18, relativa a la reducció de l’elevada temporalitat del
mercat laboral, que formula el diputat Sr. Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, la meitat dels contractes que es van produir
aquest estiu tenien una durada de menys de tres mesos; del
gener al mes d’agost més de 50.000 contractes van ser
eventuals i  no arribaven a una setmana. Açò són dades que
podem trobar tant a la pàgina web del ministeri com també,
supòs, a la pàgina web de la seva conselleria.

Les previsions de creixement econòmic han anat a la baixa;
des del primer -posaré l’exemple de Menorca- des del primer
trimestre de 2017, amb un creixement d’un 3,4%, devuit
mesos després, sis trimestres després, segon trimestre de
2018, a un 2%, en el llindar d’aquí on se suposa que se
segueixen creant llocs de feina. També li vaig demanar..., és
més, a Balears d’un 4,1 també hem passat a un 2,7 en un any i
mig. També li vaig demanar la setmana passada, a la
interpel·lació en relació amb el comerç, si tenia cap dada de
l’estancament que ja hi començava a haver en tema de consum
dins el sector del comerç. No va respondre. Si a açò afegim
les xifres d’atur darreres que vostè mateix va presentar d’una
manera gairebé excepcional, al final podem veure que els dos
darrers mesos ha estat la comunitat autònoma en què més ha
pujat d’un mes per l’altre l’atur, i la comunitat autònoma que
menys davalla de manera interanual, amb un 3,93%, molt per
davall del decreixement que té en xifres d’atur la mitjana
estatal, amb un 6,09%.

En aquest moment que vostè ja no demana la derogació de
la reforma laboral, quines mesures pensa dur per reduir
l’elevada temporalitat que hi ha en el mercat laboral de
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller Iago Negueruela.

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

Gracias, Sr. Presidente. Entiendo que toda su pregunta de
lo que menos ha hablado es de temporalidad; ha hablado de
todo menos de lo que es la pregunta. No me extraña, porque el
Partido Popular de temporalidad puede hablar poco. No sé si
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ahora con el Sr. Casado de presidente y recuperando a Aznar
volveremos a escuchar eso de que el PP es el partido de los
trabajadores, y espero que nunca más lo vuelvan a pronunciar.

En todo caso, y respecto a la pregunta que usted plantea y
a lo que ustedes se refieren...

(Remor de veus)

... esta comunidad autónoma es pionera en luchar contra la
precariedad laboral, es pionera en luchar contra la
temporalidad, desde luego contra la temporalidad no
voluntaria y contra la que está en fraude de ley. Somos los
primeros que hicimos un plan de lucha que ahora aplicó
Canarias y ahora toda España. Somos la única comunidad
autónoma -escuchen bien porque creo que alguno de sus
grandes gurús económicos está un poco perdido- que destruye
empleo temporal mientras sube la afiliación. Si sube la
afiliación a la Seguridad Social y se destruye empleo temporal
quiere decir que hay menos contratación, y eso, aunque no se
lo crean, es positivo, y estamos aumentando la afiliación mes
tras mes tras mes de forma interanual. Que destruyamos más
empleos respecto a otro mes, sobre todo de septiembre a
agosto y de octubre a septiembre, pasa en toda la serie
histórica y también pasa respecto a la media nacional, pero de
forma interanual no, Sr. Tadeo. 

Por tanto se lo he dicho más veces: si quieren ser creíbles
sean serios con los datos, no mezclen intermensuales con
interanuales, afiliación con desempleo; sean creíbles. ¿Saben
cuál es su problema?, que en temporalidad y en precariedad no
tienen credibilidad ninguna. Crecemos un 8,1% los
indefinidos respecto al mismo mes del año anterior, tenemos
más de 8.000 indefinidos..., tenemos más de 20.000 nuevos
indefinidos, máximo histórico en un mes de agosto en
trabajadores indefinidos en esta comunidad autónoma en su
serie histórica; 268.000 personas con contrato indefinido, son
42.000 más que antes de la crisis. 

Y sí, la reforma laboral, ya se lo he dicho en gallego la
semana pasada, en catalán, en castellano, y se lo puedo decir
en euskera también, que me comprometí a decírselo: ez
nagolan erreformaren alde, estoy en contra de la reforma
laboral en los cuatro idiomas que existen en este estado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Silenci, per favor.

Sr. Tadeo, té vostè la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè haurà
estat el conseller que va agafar aquesta comunitat autònoma
amb la reducció d’atur més elevada de tota Espanya, i en

aquests moments és la darrera en aquest sentit, quant a davallar
les xifres d’atur. Les xifres d’atur davallaven, de caràcter
interanual, un 14,66% i ara un 3,93%. I no es tracta de dir que
està en contra de la reforma laboral, es tracta de fer fets, els
fets són el que compta. 

Vostè s’ha passat tres anys amb un argumentari en contra
de la reforma laboral; que no podien seguir davallant les xifres
d’atur o millorar la temporalitat, culpa de la reforma laboral.
Vagi a Madrid i reclami-ho, el que reclamava abans, si era bo
per a Balears ara segur que també ho és. El que passa és que a
vostè li han fet baratar els discursos i els argumentaris de la
seva carpeta i així estam.

A partir d’aquí, a més, no mesclam dades. Vostè parla
d’afiliació, jo li parl d’atur, d’aquelles persones que no poden
arribar a final de mes i estan en risc d’exclusió social.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Creo que... desde luego sigue sin hablar de temporalidad
otra vez más; pone la temporalidad y desde luego a la
temporalidad creo que no le ha dedicado ni 30 segundos de los
2 minutos i medio que ha tenido, que era la pregunta que
planteaba, porque creo que la precariedad al PP le sigue sin
preocupar por mucho que lo plantee en la pregunta.

En todo caso la reducción siempre va a menos cuando te
acercas a determinadas ratios, y ustedes lo saben y no entraré.
Mañana en todo caso presentaremos los resultados del plan de
lucha con el ministerio, con un ministerio que también
presentará los resultados por un empleo digno en esta
comunidad autónoma en el mes de agosto. Es nuestra hoja de
ruta, ahora una hoja de ruta compartida con el Gobierno de
España...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... mañana verá los resultados y mañana...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... verá un gobierno que lucha...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 10548/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Mari a Núria Riera i Martos, del
Grup Parl amentari Popular, relativa als compromisos
del Govern en matèria educativa amb Formentera.

Doncs passam a la desena pregunta, la RGE núm.
10548/18, relativa als compromisos del Govern en matèria
educativa amb Formentera, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Ara sí, Sr. March. Avui li deman
pels centres educatius de Formentera.

L’any 2015 es va aprovar per Consell de Govern un
plurianual per fer un col·legi nou i una escoleta a Sant Ferran,
a Formentera, per import de 4 milions d’euros i per a 450
places escolars, que s’havia de construir en 14 mesos. A dia
d’avui encara no s’ha acabat de redactar el projecte i hi ha
embulls judicials amb el solar cedit pel consell insular,
socialista, i en el seu lloc hi ha set barracons.

Seguim amb Sant Francesc, on el col·legi concertat Virgen
Milagrosa presentà 1.500 signatures de formenterencs per
reclamar un nou centre per a 150 alumnes de primària a fi de
reduir ràtios i eliminar barracons. A dia d’avui torna començar
el curs amb l’ampliació sense fer, també per la ineptitud de
polítics socialistes que encara no han autoritzat aquesta
ampliació.

I seguim amb l’institut Marc Ferrer, l’únic centre de l’illa
amb formació professional, ESO i batxiller. Comencen el curs
sense les quatre aules noves que reclamaven, i també manca de
professorat i de personal de suport.

I seguim amb formació professional. La setmana passada
el Parlament va aprovar instar-lo, a vostè, a fer d’una vegada
una mesa de negociació amb la societat civil per impulsar
l’oferta de formació professional, després de constatar que ha
passat de 53 alumnes matriculats a 24, i de tres famílies
professionals només a una única família. Però també seguim
amb el sector empresarial de Formentera, que reclama
personal format en altres cicles formatius que no arriben, com
turisme, medi ambient, esports i educació. I seguim amb les
famílies, que reclamen ajudes específiques per l’alarmant

quantitat de joves que se’n van a partir dels 14 anys fora de
l’illa a fer cicles formatius, per exemple a Eivissa, on tampoc
no tenen una reserva específica de places ni un espai propi.

Li sembla, Sr. Conseller, que han fet vostès els deures i
que ha complert els seus compromisos amb la comunitat
educativa de Formentera? És evident que no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
ara sí, ja em sap greu, però supòs que deu tenir malsons.

Dues coses: nosaltres sí que acomplim els compromisos
amb Formentera, sí, Sra. Riera, i els acomplim; és suficient,
li donaré una sèrie de dades perquè s’adoni del que dic: primer
de tot, hi ha 21 docents més que quan vostès governaven, 21
docents més que quan vostès governaven, crec que és una xifra
suficient i clara per demostrar quina és la voluntat política
d’aquest govern.

En segon lloc, hem fet reformes a tots els centres
educatius de Formentera, des de l’institut a tots els CEIP, a
tots. Vostès sap què varen gastar a la passada legislatura?
39.000 euros; nosaltres duim gastats més de 500.000 euros,
500.000 euros i, per tant, els fets demostren que realment
estam en la bona direcció.

Més coses, ens hem reunit sempre amb els equips
directius de tots els centres educatius de Formentera, tots, ens
hem reunit amb la comunitat educativa. Tenim una relació
excel·lent amb el Consell de Formentera, que no només és
socialista, li dic perquè tengui les coses una mica clares.

I li diré més, treballam clarament, i divendres passat e l
Consell de Govern va aprovar el conveni entre el Consell de
Formentera i la Conselleria d’Educació per tal de tirar
endavant el centre, el CEIP de Sant Ferran, amb una inversió
que rondarà els 7 milions d’euros. Som aquí, en un parell de
mesos aquest centre es licitarà i si no ha estat abans ha estat
per problemes legals, no ha estat per manca de voluntat
política d’aquesta conselleria ni del Consell de Formentera.

Seria interessant que deixassin de mentir, de manipular i
dir les coses tal com són, crec que la realitat demostra que ens
trobam en la bona direcció. I més diré, no fem res en contra
d’aquest centre privat de Formentera, han demanat autorització
i estam en procés, les coses, Sra. Riera, i vostè ho hauria de
saber, es fan com toca fer-les, no es pot autoritzar sense els
papers com mentre; vostès, segurament, en temes, en molts
centres són molt light, en altres coses són prou estrictes.
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Nosaltres acomplim la llei estrictament i ho farem sempre
com ho hem fet fins ara.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, les coses es fan com
toca, però es fan. Està bé fer preguntes, perquè divendres
varen aprovar vostès un conveni per a Formentera, miri vostè.

Sr. Conseller, l’únic que ha fet és tudar un plurianual...

(Remor de veus)

... de 4,3 milions d’euros que va fer el Partit Popular i l’ha
tudat per falta de capacitat política i manca de gestió, però no
hi ha ni col·legi, ni escoleta, ni aules, ni formació
professional. Ha tengut vostè 300 milions d’euros més cada
any, 300 milions d’euros més en educació  per fer coses, i
l’únic que ha fet a Formentera és afegir barracons.

Continuï vostè, si vol, mirant cap enrera, nosaltres
mirarem, com li deia la Sra. Prohens, cap endavant, amb el Sr.
Company, per arreglar les coses i la manca de gestió que ha
fet vostè d’aquí a vuit mesos.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Que ens alliberin que vostès arreglin l’educació, ens
alliberin vostès.

Més li diré, nosaltres, a l’Institut de Marc Ferrer hem fet
una inversió i hem posat una cuina, no sé vostès on eren,
nosaltres hem donat una resposta a això.

En el pressupost del 2019 hi ha 500.000 euros per a
l’ampliació de les aules de Formentera, Sra. Riera, ho hem. I
si realment no s’ha fet abans és per una qüestió purament
legal, si no hagués estat per aquesta qüestió legal el CEIP de
Formentera estaria arreglat. I això realment vostè ho hauria de
saber i no realment dir mentides que realment és la seva
política: mentides, falta de rigor i sobretot falta de memòria.

Recordi, la gent d’aquesta comunitat autònoma d’educació
no oblida les seves malifetes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 10532/18, presentada per
l’Hbl e. Diputat Sr. Nel Martí i  Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la valoració
de les deduccions fiscals per a les famílies amb estudiants
a fora.

Doncs, passam a l’onzena pregunta, la RGE núm.
10532/18, relativa a la valoració de les deduccions fiscals per
a les famílies amb estudiants a fora, que formula el diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, cada any
inicien estudis universitaris fora de la seva illa de residència
uns 1.500 joves, dels quals 200 van a la Universitat de les Illes
i uns 1.300 ho fan a una altra universitat. Les famílies de les
Illes Balears paguen per costs d’insularitat, entre
desplaçament i residència, fins a 20 milions per carrera
universitària més que la resta de famílies de l’Estat espanyol.
Açò són xifres de l’Estudi dels costs d’insularitat fet per la
Universitat de les Illes Balears el 2016.

És ver que hi ha sistemes de compensació, com les beques,
però aquestes només no són suficients i només arriben, com
a molt, a un 25% dels estudiants. L’estudi també reclama
mesures per igualar l’accés a la universitat dels  nostres
estudiants respecte dels estudiants de la península.

És per açò que, mentre el REIB no arribi, el règim especial
no arribi, no podem esperar, ens hi jugam massa, i hem de
reclamar un sistema propi de beques i d’ajudes, hem d’avançar
en polítiques d’habitatges i també ampliar desgravacions
fiscals per a les famílies amb estudiants que surten fora.

I és per a aquesta darrera mesura, Sra. Consellera, per la
qual vull demanar-li . Aquesta mesura, com sap, va ser una
mesura en la qual MÉS per Menorca va insistir molt i hi
insisteix molt, és una realitat des del pressupost del 2018 i
avui li volem demanar pel balanç, per la valoració que fa el
Govern d’aquesta mesura i poder conèixer de primera mà
quines són les xifres i quina és la valoració del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula la Sra. Consellera Catalina
Cladera.
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LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Martí, com bé
sap, la política fiscal que ha fet aquest govern i que es troba
dins els acords pel canvi és una política fiscal més justa,
progressiva, però també de bonificar determinats col·lectius
o determinats sectors i, a més a més, també, com a mesura per
compensar la insularitat, com vostè molt bé ha explicat fins
ara, o la doble i  triple insularitat, també amb es illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, per primera vegada els
pressuposts del 2018 varen crear una bonificació, una
deducció per compensar els estudis o els costs d’estudiar fora
de l’illa de residència i que ja s’ha aplicat enguany a la renda
del 2017 que han fet els contribuents de les Illes Balears.

Consisteix en 1.500 euros per fill o descendent, en rentes
que en tributació individual no superin els 30.000 euros o en
tributació conjunta els 40.000 euros, fins i tot 1.600 euros si
la declaració individual no supera els 18.000 euros o els
30.000 euros en conjunta.

La valoració és positiva, perquè les dades provisionals que
tenim, que ens ha passat l’Agència Tributària de l’Estat, perquè
aquestes dades ens les ha de passar l’Agència Tributària de
l’Estat, és que se n’han beneficiat 2.400 persones, 2.400
beneficiaris, o 2.400 descendents, en aquest cas, que depenen
d’un altre, del contribuent. És la primera vegada que es crea
aquesta deducció i el cost... o el benefici fiscal que això ha
suposat és 1,5 milions d’euros.

Per tant, la valoració crec que és positiva, la primera
vegada que es crea aquesta deducció. Evidentment, falta també
difondre, que arribi aquesta informació a tothom i que se’n
pugui beneficiar més gent en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Martí, té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Efectivament, nosaltres també, Sra.
Consellera, valoram aquestes xifres com a positives.
Nosaltres li demanaríem, insistiríem en tres coses: que,
efectivament, el Govern continuï informant, donant
informació perquè les famílies es puguin acollir a aquesta
deducció; que s’ampliïn i es vagi fent un esforç per ampliar els
beneficiaris i, en concret, ja hem plantejat que els estudiants
que cursen estudis, que s’ofereixen des de les extensions
universitàries d’Eivissa i Menorca, no siguin exclosos; i
evidentment que el Govern continuï donant suport a les
famílies i als estudiants, perquè estam convençuts que la
formació i el talent són la clau de la nostra societat per a la
qual aquest govern ha d’apostar amb força i amb total
convicció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord, Sr. Martí, que s’ha de
fer una campanya per difondre aquestes ajudes, aquestes
bonificacions o deduccions que s’han creat. Vull posar en
valor que, evidentment enguany ja s’ha fet una campanya, però
que aquest govern ha ampliat aquestes deduccions en diferents
àmbits i en diferents sectors, i que aquest govern, com bé
vostè sap, hi treballam plegats, ha fet una aposta decidida en
aquesta legislatura per millorar la inversió en tot l’àmbit
d’educació, en tot el que fa referència, tant en polítiques de
despesa com en polítiques d’ingrés o en polítiques fiscals, a
la millora en educació: recordaré la Facultat de Medicina,
recordaré la rebaixa de les taxes universitàries, el Pla de
retorn dels joves que han sortit fora, les bonificacions en els
llibres de text, que també s’empren i arriben a 15.000
beneficiaris, la deducció que hem comentat, l’aposta que farà
el pressupost de l’any 2019 per al 0-3, per augmentar el
pressupost d’educació, o la deducció per conciliació per a les
famílies de 0-6 anys.

Jo crec que treballem junts en aquest sentit, que en aquesta
legislatura s’han fet grans avanços i evidentment aquesta
deducció que avui hem comentat, per estudiar fora de l’illa,
també és una bona mesura que també hi treballam per
millorar-la, ja que acabem de compensar aquesta doble o triple
insularitat que viuen les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 10538/18, presentada per
l ’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa als fets ocorreguts l ’1
d’octubre a diversos instituts d’educació secundària de
Mallorca.

Doncs, passam a la dotzena pregunta, la RGE núm.
10538/18, relativa als fets ocorreguts l’1 d’octubre a diversos
instituts d’educació secundària de Mallorca, que formula el
diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, bon dia a tothom, senyores i senyors
diputats, públic assistent. Sra. Presidenta, fa una setmana tres
instituts d’ensenyament secundari de Mallorca varen ser
l’escenari d’uns fets lamentables que haurien de fer empegueir
qualsevol servidor públic d’aquesta comunitat, a un institut una
professora va endur-se uns alumnes d’ESO al pati, els va
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distribuir una partida de llacets grocs i els va llegir un
manifest a favor de la independència de Catalunya.

A un altre institut, també a l’hora del pati, uns altres
alumnes d’ESO varen ser alliçonats en el mateix sentit a través
d’un megàfon manejat per un docent.

I en un tercer institut, el vestíbul estava adornat amb
pancartes al·lusives als polítics privats de llibertat i a la falta
de democràcia.

Tot això, no fa falta que li precisi, supòs, en
commemoració del primer aniversari del referèndum il·legal
del dia 1 d’octubre a Catalunya.

M’agradaria saber què en pensa, presidenta?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pericay, bon dia a tots
i a totes. No és d’estranyar que Ciutadans sempre que parli
d’educació ho vulgui fer des d’entendre la confrontació, la
divisió, des de tot allò que vostès, Sr. Pericay, volen alimentar,
i és en l’únic que vostès creixen, supòs que s’ha adonat que en
aquesta legislatura han canviat moltes coses i també ha canviat
la persecució a les escoles, el control polític a les escoles, tot
això ha canviat en aquesta legislatura, Sr. Pericay.

Igual que ha canviat no creure en els docents d’aquestes
illes, igual que ha canviat no creure en l’autonomia dels
centres, igual que han canviat tantíssimes coses en el sistema
educatiu de les nostres illes per anar a millor.

Sr. Pericay, vostè sempre vol estendre la crispació, jo li
diré, miri, Sr. Pericay, tenim un sistema educatiu que
milloram, que intentam que l’educació per als nostres fills i
les nostres filles sigui cada vegada millor; tenim 167.973
alumnes a centres no universitaris, 224 centres d’educació
infantil i primària, 72 instituts d’educació, 15.000 professors,
ara, la vegada que n’hi ha més en la història democràtica de les
nostres illes, i vostè, com sempre, em parla de fets  aïllats;
que, Sr. Pericay, seguiran el mateix ritme que sempre,
Inspecció Educativa actuarà i  s i hi ha alguna qüestió a
traslladar a Fiscalia de Menors es farà, no passi pena, Sr.
Pericay.

Ara bé, l’important és el nostre sistema educatiu i, una
vegada més, li diré, per part d’aquesta presidenta i del Govern
que representa, que nosaltres defensam els nostres docents,
nosaltres defensam la nostra comunitat educativa i estam en la
línia de l’acord i del diàleg de com milloram la nostra
educació, i això ho fem, des del respecte i des del diàleg.  

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, té vostè la paraula.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, presidenta, veig que vostè fa
comptes fer teòricament el mateix que va fer el conseller
March ara fa un any, quan hi va haver tota una sèrie de fets
idèntics i prou més nombrosos, per cert, que els actuals.

Jo li demanaria, en tot cas, que si fa això, aquests
inspectors que s’enviïn a aquests instituts per fer e l
corresponent expedient, no el tornin arxivar immediatament
dient que no ha passat res, que no hi ha cas, que això és el que
van fer en aquell moment.

Jo comprenc, Sra. Presidenta, que haver premiat amb
direccions generals i càrrecs de lliure designació els cappares
de la mobilització que va tenir lloc ara fa un any, això,
evidentment, ha de tenir el seu preu, això ho entenc, però fins
i tot puc admetre que això és un fet humà per part seva i per
part del seu conseller, però em sembla profundament
immoral, també li diré. Però permetre que uns menors siguin
adoctrinats i que això no tengui cap conseqüència equival
evidentment a botar-se la Constitució i totes les lleis
educatives, i si no les revisi, les repassi i veurà què són. I en
termes de moralitat, per descomptat, això no té nom.

Sra. Armengol, insistesc, deixi d’escudar-se en el passat i
actuï, és a dir, com a mínim durant els mesos que li queden de
presidenta; no permeti que l’ensenyament públic segueixi
degradant-se, no permeti que els docents d’aquesta
comunitat... jo entenc que vostè els defensi, jo també els
defens, jo no tenc cap problema a considerar que la majoria de
docents d’aquesta comunitat efectivament són gent
respectable, però el que vostè hauria de procurar és que
aquests docents no vegin justament malmès el seu prestigi per
culpa d’uns casos concrets i aïllats als quals vostès no posen
cap remei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, vostè mateix ho ha dit,
casos concrets i aïllats, i d’això vostè en fa la qüestió del
sistema educatiu de les nostres illes, em sembla lamentable,
Sr. Pericay, em sembla lamentable.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Em sembla lamentable que intenti utilitzar, per intentar
arrabassar vots d’ultradreta seus, Sr. Pericay, em sembla
lamentable que intenti treure el conflicte català per anar en
contra de l’educació pública de les nostres illes, això em
sembla lamentable, Sr. Pericay. I en això a nosaltres no ens hi
trobarà, a nosaltres ens trobarà en millorar l’educació dels
nostres fills i les nostres filles, que és el més important que
té aquesta terra, el futur dels fills i les filles que són a
l’educació en aquests moments, que són educats; ens trobarà
augmentant el professorat com hem fet durant la legislatura;
ens trobarà millorant les infraestructures educatives; ens
trobarà millorant les beques menjador; ens trobarà millorant
les condicions sociolaborals dels nostres docents; ens trobarà
millorant la universitat pública de les Illes Balears; ens
trobarà, en definitiva, pensant i estant ocupats amb els
ciutadans d’aquestes illes, no amb els interessos electorals
que són de curta mira, Sr. Pericay.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 10930/18, presentada per
l’Hbl e. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les
sancions del lloguer turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 10930/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 10546/18, relativa
a les sancions del lloguer turístic, que formula la diputada Sra.
Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia, presidenta, bon dia a tothom.
Parlem de coses importants que afecten la ciutadania de les
Illes i no qüestions que només són un reflex de la disputa de
l’espai de l’ultradreta amb la qual Ciudadanos ja competeix
amb Vox, per veure qui treu...

(Alguns aplaudiments)

... qüestions com aquest anticatalanisme absurd que ja ha
explicat bé la presidenta de què es tracta. Parlem de coses
importants i que afecten la ciutadania, com deia, com és el
tema de l’habitatge i com és aquest drama que evidencia molt
bé aquesta magnífica obra Rostoi Cremat, que és vendre les
cases per anar de lloguer, i que aquí hem vist, en aquestes
darreres setmanes, el que ha passat amb una discrepància entre
el Govern i l’Ajuntament de Palma respecte de les sancions a
Poble Espanyol Apartments, una empresa que ha estat
denunciada per la Federació de Veïns de Palma per llogar
pisos turístics a plurifamiliars.

Mentre que des de la Conselleria de Turisme es diu que no
es poden sancionar uns fets passats sobre els quals no hi ha
cap acta d’inspecció, l’alcalde de Palma diu que hi ha

evidències per fer-ho. I davant aquestes discrepàncies,
nosaltres volem demanar què és el que pensa la presidenta del
Govern, què és el que pensa el seu Govern respecte d’aquesta
decisió de no sancionar Poble Espanyol Apartments després
d’aquesta denúncia.

I ho fem també davant el fet que a la negociació del sostre
de despesa nosaltres vam incidir molt en la necessitat
d’augmentar el nombre d’inspectors, perquè pensam que si el
fet és que ha arribat un dia més tard o un dia abans, això també
és perquè tenim només 15 inspectors per fer front a to ta
aquesta quantitat increïble de lloguer turístic no legal a les
nostres illes. I des del nostre punt de vista és molt important
que les lleis no siguin paper banyat, sinó que es facin
efectives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, per
parlar una vegada més que és important, vostè el lligava al
tema de l’habitatge, també al tema de la legalitat i del
compliment de la legalitat.

Primer de tot, hem de posar en valor que tenim una llei que
permet precisament això i que tenim una llei que clarifica
perfectament què és un lloguer de vacances i que diu
clarament on es pot fer i on no i, a partir  d’aquí, hi ha una
clarificació, valgui la redundància, per tant, una
normativització  sobre cada un que té les competències ha
d’actuar i pot actuar, i així es fa des de la Conselleria de
Turisme, en el cas de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera ho fan a través dels consells insulars que són els
que tenen les competències. Vostè  sap perfectament que
aquesta és la línia de treball que hem dut, a més, conjuntament,
arran de la modificació de la Llei general turística.

Per al cas concret que vostè em demana, sobre aquest cas
de Poble Espanyol, miri, dir-los clarament en quina situació
es troba i és que, primer de tot, no hi ha cap decisió de no
sancionar, sinó tot e l contrari, s’està en el procediment de
l’expedient obert en el cas aquest que vostè demana; primer de
tot, hi ha una denúncia, com vostè hi feia referència, de la
Federació de Veïnats, per lloguer de vacances il·legal, i
després hi ha la presentació de la DRIAT que ha presentat el
promotor d’aquest per obrir un hotel apartament.

La denúncia de la Federació de Veïns ha arribat al
Departament d’Ordenació Turística i seguirà els procediments
habituals, i es va presentar dia 21 de setembre, per tant anam
totalment i absolutament en temps de normalitat dins una
conselleria. I la DRIAT es va registrar un dia abans, el 20 de
setembre, per a la modalitat d’hotel apartament. Dia 25 va
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arribar a la conselleria, es va donar d’alta l’expedient; en veure
que faltava documentació, se’ls va sol·licitar la documentació
que falta i tenen 15 dies per traslladar-la.

Per tant, amb les competències que té el Govern, en aquest
moment fem el que toca fer i, per tant, no en tenim d’altra que
puguem actuar de forma preventiva, ni molt manco. S’ha de
respectar la llei, com vostè molt bé deia i, per tant, aquesta
gent té 15 dies per presentar la documentació necessària per
acreditar el que ells han dit a la DRIAT.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camargo, té vostè la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Entenc, llavors, que la qüestió és que
ara hi ha un tràmit de dues setmanes per tal de fer les revisions
necessàries i que la sanció no s’ha descartat, això és el que
vostè m’ha dit; és a dir que aquest govern està disposat, en el
cas que finalment hi hagi qualque irregularitat tant en la
DRIAT com en aquest altre ús que està fent, el Govern està
disposat a fer efectiva aquesta sanció, és així? Llavors,
nosaltres el que farem és precisament això, fer el seguiment
de què la llei s’aplica. 

Tenim també, i ho torn a repetir perquè és absolutament
real, tenim constància que hi ha una necessitat real de posar en
marxa més inspectors amb capacitat sancionadora en aquesta
comunitat autònoma, perquè amb els que tenim, per molt que
es facin feina de caire informàtic , no s’hi arriba. I ens
agradaria constatar, precisament, que finalment aquest govern
fa un seguiment com toca i que aquest plurifamiliar... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... que està fora de la llei finalment reb una sanció  si així
pertoca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Camargo, i a
més per aclarir, el Govern no posa ni lleva una sanció ni obre
ni lleva un expedient amb criteris polítics, ho fan els criteris

tècnics i, és clar, evidentment, la feina es fa des d’inspecció
i des del Departament d’Ordenació Turística. En aquest
moment hi ha dos procediments, la DRIAT, que, per normativa
europea és molt garantista i, efectivament, tenen els quinze
dies per presentar l’informació, després es comprovarà per
part dels tècnics de la Conselleria de Turisme si falta res o no
i si s’ha d’obrir i tirar endavant l’expedient sancionador, i el
mateix passarà amb la denúncia que ha fet la Federació de
Veïns. I així ho hem demostrat, per exemple, amb les multes
que s’han... els expedients que s’han obert a Airbnb, a
TripAdvisor i a HomeAway per un valor de 900.000 euros i els
més de 257.000 euros que s’han obert expedients a diferents
immobiliàries per fer lloguer que no tocava.

Per tant, serà una llei potent i valenta en aquesta comunitat
autònoma que s’aplica...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, gràcies.

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

... per part de les administracions públiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 10530/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a les inversions de l’Estat a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 10530/18,
relativa a les inversions de l’Estat a les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, quan li vàrem fer aquesta pregunta era dimecres
passat el matí, no havia sortit encara el Sr. Sánchez a dir que
presentaria aquesta setmana les línies mestres del pressupost,
però es veu que ens ensumàvem la qüestió.

Jo no venc aquí amb els companys d’El Pi a parlar de
prohibicions ni de sancions ni de posar llenya al foc,
plantejam un tema que és equidistant per al 1.100.000 i
busques d’habitants que tenim a les Illes Balears. 

Sabent que el Sr. Sánchez vol presentar les línies mestres,
saben que diu que no és una carrera d’obstacles, que és una
carrera de fons el que ell vol dur endavant, vostè, en aquest

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810530


7772 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 139 / 9 d'octubre de 2018 

moment, supòs que amb el seu equip ja hauran parlat amb els
ministres i les ministres per saber quines coses ficarà dins el
pressupost de l’any que ve, si pot tenir la majoria per aprovar-
ho.

És a dir, què ens agradaria saber? I això és equidistant entre
tots els ciutadans de Balears, quines línies mestres creu que
el Sr. Sánchez li suportarà per als ciutadans de les Illes Balears
en aquest pressupost de l’any 2019, si el pot treure? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
pregunta. A vostè jo el que li puc contestar molt clar és que
aquest govern fa des del primer dia la feina que pertoca per
defensar davant l’Estat, sigui qui sigui qui governi a Espanya,
els interessos d’aquesta comunitat autònoma, i així seguim
treballant.

Què li he de dir sobre el pressupost de l’any 19 de l’Estat?
Que es preveu, ahir s’anunciava, o despús-ahir, que es
presentaran unes línies mestres, s’anunciava que hi haurà una
aposta forta pel 0-3, molt bé, és una bona notícia també per als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma; s’han anunciat
mesures per començar a eliminar el copagament farmacèutic,
molt bé, perquè a aquesta comunitat autònoma ja ens volem
avançar a l’any 2019; s’han anunciat mesures, per exemple, fa
poquet de l’eliminació de l’impost del sol, molt bé, perquè a
aquesta comunitat autònoma fa temps que ho demanàvem, i
tantes i tantes altres coses. Què li vull dir amb això? Que la
línia va molt més positiva del que teníem en èpoques passades.

Ara bé, tenim un problema, aquest pressupost general de
l’Estat ja durà 5.000 milions d’euros menys del que ens deixa
Europa per l’oposició que fa Ciutadans i Partit Popular a nivell
del Congrés i la Mesa del Congrés de Diputats. És una llàstima
perquè això significa més recursos per als ciutadans de tot
Espanya, també de les Illes Balears. És una irresponsabilitat
enorme i m’agradaria saber la posició del Partit Popular i de
Ciutadans de les Illes Balears que mai no defensen els
interessos d’aquesta comunitat autònoma i mai no defensen
els interessos dels ciutadans d’aquestes illes.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

Jo, què li puc dir, Sr. Font?

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Nosaltres, efectivament, en tres mesos del nou govern a
Espanya ens hem reunit amb moltíssimes ministres i ministres
i ja els hem plantejat temes necessaris per al pressupost
general de l’any 2019. El nostre focus més principal de
treball, Sr. Font, com vostè coneix perfectament, és el règim
especial per a les Illes Balears; treballam en un conveni
ferroviari per poder invertir en el Pla de mobilitat presentat
pel Govern de les Illes Balears i, per tant, que vagi en
consignació pressupostària; hem parlat també amb la ministra
de Transició Ecològica per a tots aquells temes
d’infraestructures hidràuliques, i tantes i tantes coses a cada
un dels diferents ministeris que plantejam als diferents
ministres i als seus equips per poder-ho plantejar si hi ha un
pressupost general de l’Estat per a l’any 2019.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, vostè sap que els ministeris  són caparruts, eh!,
molt caparruts i són cases tancades que els costa molt canviar
la situació. Jo el darrer, del finançament no en parlaré, perquè
pens que no anava tant per aquí la meva pregunta, la nostra
pregunta va més en la idea de si les inversions estatutàries es
recuperaran o no es recuperaran en aquest pressupost; va més
en si haurà un conveni per a mobilitat de bon de veres per a les
Illes Balears que ens puguin ajudar, perquè vostès han estat
parlant amb Transport, si pogués concretar qualque cosa; va
més en si a Son Dureta començaríem o no començaríem les
obres, o va més en si seran declarades segons quines obres
d’interès general importants que hi pot haver de cada illa, en
aquest cas a Palma en tema de depuració, o qualque emissari
important dins les Illes Balears que es pugui declarar d’interès
general i no l’haguem de pagar nosaltres. Va més dins aquest
tema que té el pressupost general de l’Estat, no va tant dins
aquelles coses que durant l’any, com podria ser un nou REB,
que es podria aprovar o si hi hagués la possibilitat o no, que ja
es veu que no, d’un nou sistema de finançament.

Va més a aquelles mesures concretes que sempre quedam
els darrers quan som els que més pagam. D’aquestes mesures
concretes, tornarem quedar amb 148 euros per persona a les
Illes Balears quan hi ha comunitats autònomes que per persona
són 450 i 380? És a dir, podem tenir nosaltres 300 milions
més d’euros que ens pertoquen com poden tenir Castella-La
Manxa o Castella-Lleó o pot tenir Andalusia? Aquesta és la
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pregunta, tendrem aquesta influència o no la tendrem? Perquè
aquí encara no tenim Coalició Canària a Madrid, però hi serà,
no ho dubti, serà El Pi que arribarà a Madrid, perquè o tenim
aquesta influència o desgraciadament no avançam.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Ja els veig a tots amb la seva
estratègia electoral particular, jo li parlaré del que fa aquest
govern des de la seriositat i des del rigor per acomplir els
objectius que té amb la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma. Vostè em deia coses concretes, és clar, nosaltres
plantejam projectes concrets, Sr. Font, i els hem anat
explicant, per això avui no m’hi he detingut; per exemple, hem
parlat amb el Ministeri de Foment sobre el tema de Son
Busquets, és clar, l’hem explicat concretament; estam
desbloquejant el tema dels habitatges de Can Escandell a
Eivissa que ha de fer el SEPES; parlam del conveni ferroviari,
concretament de partides pressupostaries concretes per a
l’any 2019; plantejam inversions en temes d’infraestructures
hidràuliques concretament, és clar que sí, Sr. Font, fem això.
I ja han arribat, per exemple, 4 milions d’euros per al Pla de
lluita contra la violència contra les dones. En aquesta línia
treballam, igual que evidentment exigim...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... que ens paguin els deutes del conveni que ja els paguin en el
2018, en el pressupost del 2018. No ens aturam de fer feina,
Sr. Font, no passi pena.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 10553/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les mesures fiscals per
afavorir l’accés a l’habitatge.

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 10553/18,
relativa a les mesures fiscals per afavorir l’accés a l’habitatge,
que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, li llegiré un
petit resum de notícies que hem pogut veure en els mitjans de
comunicació aquests darrers mesos: “el precio de la vivienda
se dispara más de un 20% en Baleares en un año”; “la
vivienda vuelve a ser inaccesible en Cataluña, Madrid y
Baleares”; “el precio del alquiler de la vivienda en Baleares
ha subido un 40% desde el 2015"; “los baleares los más
perjudicados en sus hipotecas por la subida del euribor”;
“el alquiler en Baleares es un 13,7% más caro que hace un
año”; “Baleares, la tercera comunidad con el alquiler más
caro, sólo superada por Cataluña y Madrid”.

Davant de tot això, Sra. Armengol, quines mesures fiscals
ha adoptat el seu govern en aquesta legislatura, que ja s’acaba,
per afavorir l’accés a l’habitatge tant en propietat com en
lloguer?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Està bé, em
pot fer aquesta pregunta perquè des que vostè se’n va anar de
conseller d’Habitatge hi ha política pública d’habitatge en el
Govern de les Illes Balears, i està molt bé que me la faci i que
me la plantegi.

(Alguns aplaudiments)

Efectivament, hi ha problema d’habitatge des de fa temps
i ara hi ha un govern que hi fa feina des del primer dia de
legislatura; vostè es desperta ara, però ho ha fet des del primer
dia de legislatura.

Concretament, em demana les deduccions fiscals o la
política fiscal respecte de l’habitatge, per si no les recorda bé,
Sr. Company, li recordaré: deducció per a lloguer a joves
discapacitats i famílies nombroses de 400 euros; deducció per
despeses d’assegurances de lloguer dels propietaris 400
euros; deducció per lloguer derivat del trasllat de residència
d’un temporal de 400 euros; una deducció de fins al 50% en
les inversions per a millora de la sostenibilitat de l’habitatge,
i al pressupost del 2019 incloem la rebaixa de l’impost de
transmissions patrimonials el qual per accedir a un primer
habitatge passa del 8 al 5% per la compra d’habitatges menors
de 200.000 euros i preveiem que pot afectar 7.273
beneficiaris.

Efectivament, aquest govern fa política pública d’habitatge,
s’han augmentat i posat deduccions fiscals per al tema
d’habitatge, sobretot però per a les persones més vulnerables,
i, Sr. Company, vostè les va llevar totes.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Company, té vostè la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, segueix
mirant cap enrere i és una de les coses que... demostrarem
d’aquí endavant, que vostè només mira cap enrere amb una
mirada selectiva per aquell mirall, i pegarà a la paret i no
m’agradaria gent que hi pegàs, però hi pegarà.

Miri, la seva política d’habitatge es basa en pla
antidesnonaments, va dir que el tendria fet els  primers cent
dies; a dia d’avui res, 597 desnonaments aquest primer...
aquest segon trimestre de l’any 2018, un 17% més que el
primer trimestre.

Habitatges de protecció oficial començades per vostè,
zero. Llei d’habitatge que cerca culpables i solucions, sempre
amb la imposició i sempre amb la persecució, Sra. Armengol,
faci alguna cosa per incentivar. No hi ha manera. Vostè té molt
poca fiabilitat, Sra. Armengol. 

Miri, el Sr. Carbonero, amb vostè, a l’any 2008 va
prometre 5.000 HPO amb les reserves estratègiques de sòl,
sap quantes n’han fetes? Zero, ni una, la de Son Bordoy és per
allà, que tal vegada no li interessa molt remoure-la.

Vostè em diu sempre que ha estat menys dos el meu legat,
jo no vull parlar massa de passat, li ho deix a vostè, jo parlaré
de present i futur, però vostè va ser un menys 62. Vostè em va
deixar menys 40 milions d’ajudes sense pagar i menys 22 d’un
solar de Campos que aquella senyora, que és la seva
consellera, li podrà explicar coses.

O si vol ho fem d’una altra manera, ja que hi ha el president
del Consell de Formentera, habitatges de protecció oficial
començades per Biel Company, 14; habitatges de protecció
oficial començades per vostè, zero. Anam 14 a 0...

(Alguns aplaudiments)

I s i vol parlem de “lo nostre”. Vostè ens ha plagiat una
certa de mesures i ens sembla bé, ens sembla beníssim.
Nosaltres el que farem serà baixar l’impost de transmissions
del 8 al 4%. Es va equivocar quan va copiar, ha posat un 5, és
un 4, sí, és un 4; actes jurídics documentats, a la meitat;
impost de successions per a habitatges de menys de 200.000
euros exempt; i per a lloguer deducció, l’ampliarem als
arrendataris fins a 600 euros; i la nova deducció que volem
posar damunt la taula per als arrendadors, pel que té l’habitatge
i la posa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... en marxa fins a 300 euros.

Sra. Armengol, deixi aquest passat selectiu,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... somniï amb el futur, però parli’ns del present, si és que n’és
capaç. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra.
Presidenta del Govern.

Silenci, per favor.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, se n’adona
que per prometre coses la gent ha de tenir credibilitat i que la
credibilitat es guanya mirant el que un ha fet en el passat? I se
n’adona, Sr. Company, que vostè ha estat conseller
d’Habitatge? I se n’adona que vostè el que va fer és vendre el
patrimoni públic? I se n’adona que vostè a un habitatge públic
hi va posar un arxiu? I se n’adona que vostè no va fer
absolutament res en política d’habitatge? Però això no ho dic
jo, ho sap tothom.

Jo li dic el que ha fet aquest govern i des del primer dia
s’ha fet política d’habitatge públic. I és vera o no que tenim
una llei d’habitatge que obliga els grans tenidors a posar a
disposició del parc públic els habitatges que tenen en desús?
I és vera o no que ara la gent que ocupa un espai, un habitatge
de l’IBAVI, paga segons la renda i segons el sou, que vostès li
feien paga? I és veritat o no que ara ja hi ha promocions en
marxa a totes les illes fins a 511 del parc públic? En aquests
moments ja hi ha obres, Sr. Company, no sé si se n’adona. No
sé a quin món viu. Aquesta és la realitat, Sr. Company. 

I és veritat o no que es fa feina amb el Ministeri de Foment
per aconseguir Son Busquets? I és veritat o no que es fa feina
per desbloquejar 500 habitatges a Ca n’Escandell a Eivissa? I
és veritat o no que qui va acabar els habitatges de Formentera
i els que vàrem donar les claus és aquell senyor i jo mateixa
perquè vostè no els havia ni tan sols acabat en quatre anys, Sr.
Company? Aquesta és la realitat.

Per tant, volem parlar d’habitatge, parlem-ne, però amb
propietat i cadascun té la seva herència, i la seva herència, Sr.
Company, és molt dolenta. Qui mira al passat és vostè, jo mir
al present i al futur. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donam per acabades les
preguntes de control al Govern. Passam al segon punt de
l’ordre del dia que correspon...

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

II. Interpel·lació RGE núm. 9967/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs
escolar 2018-2019.

Passam al debat de la Interpel·lació RGE núm. 9967/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar 2018-2019.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Núria Riera.

(Remor de veus)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bon dia, Sr. March...

(Continua la remor de veus)

... Sr. March, li faig una interpel·lació a vostè, m’escolta?, per
educació també em podria mirar, ja que és conseller del ramo.

(Remor de veus)

Miri...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci... Silenci...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... bé, no em podia mirar, ja que és conseller del ramo? Jo
consider que sí, però bé, si no esperam un momentet i després
ja començaré.

(Remor de veus)

Gràcies, Sr. March.

Gràcies, Sr. President. Com cada any el mes de setembre
des del Grup Parlamentari Popular li fem, Sr. March, la
interpel·lació d’inici del curs escolar, enguany amb un poc de
retard perquè vostè no va poder assistir la setmana passada,
que era a berenar a Madrid, nosaltres esperam que hagi estat
profitós, però, en tot cas, la fem ja i constatam, com fem cada
any, les mancances i la situació de l’educació a les Balears.

És moment també de fer balanç, Sr. Conseller, del que s’ha
fet i del que falta, és el darrer inici de curs que vostè organitza
o no organitza, però en tot cas és el seu darrer inici de curs i,
en primer lloc, vull parlar de les grans promeses d’inversions
que han quedat damunt la taula.

Vostès varen prometre 1.000 milions d’euros que havien
d’arribar a l’any 2015, el famós 5% del producte interior brut,
que ja no veurem, dic “no veurem” perquè si els veiem el 2019
ja no són les promeses del 2015, al 2019 o al 2018 ja haurien
de ser 1.350 o 1.400 milions d’euros, si s’haguessin posat els
que tocava a principi de legislatura. Ara tenim un 3,4% del
PIB. En primer, lloc ens agradaria saber, Sr. Conseller, quin
percentatge del PIB destina a aquest curs, aquest darrer curs
escolar, el pacte, perquè si seguim amb un 3% només tenim
paraules i només haurà millorat en part el nombre de docents
a la pública; increment que ja ens sembla bé, Sr. Conseller, jo
no li faré una interpel·lació derrotista, direm aquelles coses
que estan bé i aquelles que no hi estan, i està bé incrementar
docents, perquè ara es pot, perquè ara vostès tenen un
pressupost molt més quantiós que a la passada legislatura i
m’ho ha reconèixer. També perquè la llei estatal -i també m’ho
ha de reconèixer-, la LOMQE estableix tota una sèrie de
desdoblaments..., no em digui que no, perquè jo vaig organitzar
del curs 2015 i li vaig deixar preparats 323 professors més,
part dels desdoblaments de la LOMQE que estan finançats a
més a nivell estatal. 

Nosaltres voldríem saber en primer lloc quina part
d’increment de docents és per compliment de la LOMQE que
finança Madrid i realment quins d’aquests mil professors que
vostès anuncien sempre realment corresponen a un esforç que
hagin fet des de la conselleria per fons propis.

També volem saber si està desplegant la LOMQE aquest
curs, com cada curs d’ençà que va començar la legislatura,
perquè suposam que l’aplica, suposam que l’ha aplicada tota la
legislatura, suposam que ja no malparla vostè contra la
LOMQE i suposam que aquest curs no deu ser una excepció.

També s’ha incrementat any rere any el nombre d’alumnes
pels nouvinguts que hi ha sempre cada any i per la recuperació,
la recuperació econòmica, que ha modificat les pautes de
comportament de joves i d’adults que poden estudiar perquè
tenen més possibilitats ara que en temps de crisi.

Volem saber en aquest sentit, en el nombre d’alumnes,
quines són les ràtios màximes que té vostè aquest curs a les
aules i dic “ràtios màximes” perquè no ens és suficient, no ens
serveix que vostè ens doni dades de les mitjanes, l’any passat
ens donava mitjanes de 22 alumnes i en canvi tenia vostè aules
de 30 i 35 alumnes a la concertada. Li ho dic de primera mà,
no importa que em digui que no, perquè li ho dic perquè ho
sé... de cert.

I la concertada serà de titularitat privada, però també se
sosté amb fons públics, per tant, també és xarxa pública.
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Té vostè les ràtios més elevades a primària aquesta
legislatura que en la legislatura passada, molt més nombroses
idò encara, i volem saber si continua igual o si han pujat.

Volem saber què hi ha de veritat en les denúncies sindicals
sobre que té ràtios il· legals i, per tant, volem que ens doni
aquestes xifres.

Respecte de les infraestructures també hi ha molt a
explicar, és evident que vostè no ha complit les seves
expectatives, no ha complit les seves promeses, no ha complit
el seu pressupost i no ha complit ni el seu Pla
d’infraestructures educatives. Només havia d’inaugurar dos
centres, Son Macià a Manacor i Sant Ferran a Formentera, de
Sant Ferran ja hem sentit que no té  res, aquesta setmana ha
aprovat un conveni, i Son Macià és l´únic que ha tramitat,
perquè s’ho va trobar en marxa per part del Partit Popular de
la passada legislatura.

Tampoc no ha complit amb l’eliminació de barreres
arquitectòniques, si no digui’ns què és el que ha complit. No
ha complit amb l’eliminació de fibrociment, el famós amiant
del que vostè i els seus col·laboradors s’escandalitzaven la
passada legislatura. No sé si recorda aquells cartells que deien
que anar a escola era perillós. Jo volia saber si vostè considera
ara que encara anar a escola és perillós, perquè ara els anuncis
de l’amiant són per llevar-lo l’estiu que ve, i volem saber
encara, per tant, per què hi ha barreres i per què encara hi ha
amiant a les escoles.

Això sí, barracons, sí, barracons n’hi ha més que mai; 116
barracons, un 30% més que la passada legislatura, Sr.
Conseller, que, per cert i per aclarir-ho, varen deixar vostès
res de 50, 114 barracons el juny de 2015. Convé que digui la
veritat a la Sra. Armengol perquè de tant en tant diu que en
varen deixar 50; no, miri, Sr. Conseller, 50 n’hi havia a
principi de curs el setembre-octubre, perquè el Partit Popular
durant l’estiu, quan ja governava, va acabar aquelles obres que
vostès no havien acabat en la legislatura. Vostès varen deixar
el juny 114 barracons, que quedi clar. I la reducció, per tant,
del 70% de barracons, ara que en tenim 116, no l’ha feta. Per
tant ens agradaria saber també si Podem, que li exigia això per
aprovar els comptes, donarà suport enguany als pressuposts;
no sé si ha parlat amb ells, però suposam que per coherència
amb les seves paraules no n’hi haurien de donar.

Miri, Sr. March, si l’any passat la imatge de principi de
curs varen ser nins massificats a les aules, falta de planificació
-basta revisar les històries dels diaris-, nins al pati perquè les
obres no estaven acabades i no podien anar a classe -se’n
recorda, que vostè va donar la culpa al fet que havien arribat
tants i tants de nouvinguts? Quina és la imatge de principi de
curs?, la recorda, la imatge de fa un parell de setmanes? Una
setmana la vàrem tenir a la premsa; la imatge varen ser dos
nins, Sr. Conseller, en cadira de rodes a ca seva, que no podien
començar a escola perquè no tenien el personal de suport per
a les seves necessitats especials, Sr. Conseller. La imatge
varen ser aquests dos nins, i ho sap. A mi m’agradaria saber,
Sr. Conseller, quants de nins hi ha a dia d’avui que tenen
demandes de suport, demandes de nins amb necessitats

especials, nins NEE o nins NESE amb suport educatiu, tant si
és docent com no docent, nins que tenen demandes i que estan
pendents de cobrir per part de la seva legislatura.

Perquè, retallades, Sr. Conseller, es fan quan un té
pressupost per donar cobertura a aquestes necessitats, no quan
un no té  pressupost. Això són necessitats, però quan un té
possibilitats el que es fan són retallades ètiques i socials, com
ha fet vostè.

Miri, Sr. Conseller, tema de l’ensenyament inicial,
l’ensenyament de 0 a 3 anys. Volíem saber, i ho volíem saber
no només perquè li ho digui jo, sinó perquè ens ho demana el
sector i així li ho trasllat, quin lloc dóna vostè a la xarxa
d’escoletes concertades. Es va aprovar una proposta perquè
tenguessin reconeixement com a part de l’escola 0-3, a
proposta de Podem vàrem fer una sèrie d’aportacions el Partit
Popular i es va aprovar per unanimitat, que tenguessin aquest
reconeixement com a part de l’escola, i resulta que ara només
sentim queixes perquè se les menysprea i a més no s’han
incorporat tots els seus representants en aquell grup de treball
que ens havia d’aclarir en quina situació estava l’escola 0-3.
Volem saber en quina situació estan aquestes escoletes,
aquesta educació 0-3, aquesta educació que li va passar la seva
companya, la consellera de Serveis Socials, perquè vostè
aclarís, i encara no sabem res del grup de treball, si hi ha
propostes, si hi ha conclusions. Està acabant la legislatura i
encara no hem aclarit res.

Volem saber per què hi ha hagut escoletes tot l’estiu amb
temperatures il·legals, superiors a 27 graus; si li semblen de
rebut les declaracions de la seva companya de l’Ajuntament de
Palma dient que no posaven aire per un tema de canvi climàtic
o de medi ambient, alguna cosa així va dir.

Per suposat, evidentment, volem saber per què no hi ha res
de llibertat d’elecció de centre, no hi ha llibertat d’elecció de
llengua en el primer ensenyament ni aprenentatge d’idiomes...
Som els darrers en competències lingüístiques i  no
lingüístiques, en matemàtiques; els darrers en aprenentatge
d’anglès, i els primers en fracàs i en abandonament. Volem
saber, per tant, si ha fet qualque cosa en infantil i primària per
canviar, per rompre aquesta dinàmica, que ha empitjorat a més
aquesta legislatura, estam estancats en abandonament escolar
en un 26,7% des de l’any 2015, que s’havia abaixat des del que
tenien vostès l’any 2008 un 40%, per recordar les xifres. 

I volem saber si ha fet res per millorar les xifres de
secundària. Avui, no ho sé, supòs que ha mirat i s’ha fet ressò
la premsa dels 2.000 nins que abandonen ESO aquí, a les
Balears, no hem d’anar a cap altra comunitat ni molt enfora;
aquí a les Balears el retall d’avui és que hi ha 2.000 nins que
abandonen ESO. Volem saber si vostè ha fet qualque cosa i, si
no, si assumeix la responsabilitat d’aquests fets.

I després altres temes que ens preocupen, i que són serveis
complementaris de l’educació  però no per això menys
importants, sobretot als que ens preocupa la conciliació. Són
els serveis no docents, per exemple, com el de menjadors
escolars. Els menjadors escolars de Balears són els més cars
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d’Espanya, 6,5 euros, quan a Canàries per exemple són de 3
euros; de què serveix, conseller, donar ajudes si els preus són
tan abusius?, pensa fer qualque cosa per corregir aquests
preus? Tema de transport, també ens preocupa com a mesura
de conciliació , perquè no ha donat resposta, Sr. Conseller,
aquest curs ni en tota la legislatura al desplaçament de nins
amb transport escolar, que l’hi demanaven dels pobles de la
part forana de Mallorca, per exemple en zones
d’urbanitzacions, o per exemple a Sineu o a Santanyí hi ha nins
d’educació secundària que no han pogut pujar a l’autocar
perquè no hi ha hagut places, o nins de batxiller que no s’ha
pogut traslladar tampoc si els pares no els acompanyes; hi ha
pobles que els han ofert omplir autocars sencers de nins si
vostè els posava i també s’hi ha negat, encara no dóna resposta,
Sineu i Santanyí són exemples que li he posat.

I finalment, Sr. Conseller, que ens doni una explicació de
les oposicions i els borsins. Tot l’estiu hem vist als diaris el
problema i el desgavell que hi ha hagut en els sistemes
informàtics i en els procediments a les oposicions dels
docents. El Govern estatal fa un acord històric amb els
sindicats perquè es pugui millorar la situació dels empleats
públics i les plantilles i vostès han creat un caos absolut en
matèria d’oposicions, bàsicament en l’àrea docent. Mai unes
oposicions no havien ocasionat tantes protestes, tantes
queixes, tant d’obscurantisme en la selecció de temari, ni tant
en la publicació de dades d’aspirants i d’aprovats. Per tant ens
agradaria una explicació.

I vaig acabant. Sr. Conseller, li pregaríem que no fes una
intervenció d’autobombo, que no es dedicàs a vendre els
programes o actuacions que sí ha fet, que algunes estan bé, li
ho reconec: ha posat vostè beques a menjador, per exemple,
de concertada, que no són suficients però és una cosa que s’ha
fet. Voldríem que sí dedicàs la intervenció a contestar
aquelles qüestions que li deman des del més absolut
possibilisme...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’acabar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No hi seria de més que demanàs perdó per aquelles coses
que han quedat al camí, i li reconec que nosaltres estam prou
decebuts perquè és una legislatura perduda, sobretot en
matèria d’educació.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller Martí March.

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

Sr. President, diputats, diputades, Sra. Riera... Tanta sort
que havia de ser positiva, si arriba a ser negativa realment tota
l’escola s’esbuca. 

Que vostè em parli d’una legislatura perduda em sembla
d’un cinisme polític important en tots els aspectes. Miri,
abans a la pregunta que m’ha fet sobre Formentera ha dit fins
i tot que nosaltres tenim 350 milions d’euros d’educació. On
ho ha llegit, això, Sra. Riera? Vostè, les xifres les multiplica,
nosaltres tenim 150 milions més, i esperam arribar a assolir
els 1.000 milions aquest pressupost del 19.

Deixi de fer demagògia amb el 5%. Si no sap llegir jo li
llegiré  una mica el que deia: a mig termini, el programa
electoral que va fer el PSIB-PSOE deia a mig termini el 5%.
I si vostè creu que es pot aconseguir un 5% de PIB amb el
model de finançament que vostès varen ser incapaços de
modificar, des del 14 a ara no varen modificar res, em
sembla...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... em sembla que realment és increïble.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vostè vol venir aquí? Vol venir aquí? D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, continuï, per favor.

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

Sí. Bé, Sra. Riera, li contestaré les coses i contestaré així
com consideri que he de contestar, no així com voldria vostè
que jo li contestàs. 

En primer lloc, quan a vostè la varen nomenar consellera
del TIL, el 2014, vostè va demanar responsabilitat a tothom,
manco a vostès, evidentment, no?, i jo crec que la intervenció
que vostè ha fet és una intervenció irresponsable, una
intervenció irresponsable en tots els sentits. Miri, l’escola de
les Illes Balears està molt millor que quan vostès la varen
deixar, en tots els sentits. Mirant tots els paràmetres, tots els
indicadors que realment hi ha, els hem incrementat i millorat
en tots els aspectes; fins i tot en aquell aspecte darrer que
vostè  ha dit, l’abandonament d’alumnes de secundària, hem
baixat les xifres que vostès ens varen deixar, i estam treballant
fortament perquè això sigui un fet cada vegada més important.
Hem millorat les competències dels nostres estudiants, hem
abaixat la taxa de repetició. Sra. Riera, en tots els aspectes, en
tots els indicadors, hem millorat realment els indicadors que
ens vàrem trobar.
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Hem millorat també la participació, hem participat i hem
fet com mai fer participar la comunitat educativa; hem posat
un consell escolar allà on tocava, on vostès varen retallar fins
i tot la participació, no els recursos, la participació. Nosaltres
hem fet més de 75 meses sectorials d’educació amb els
sindicats. La darrera cosa que vostè ha dit del tema
d’oposicions no és que em pareixi demagògia, em pareix que
vostè s’ha d’informar clarament. Han estat unes oposicions
reeixides, unes oposicions reeixides; el nombre realment de
reclamacions és mínim, i fa referència no tant a l’organització
com a algunes notes que ha posat algun tribunal, tribunals que
vostè hauria de saber que són sobirans a l’hora de prendre
decisions; una oposició de 1.008 places, mai en la història,
una organització que realment ha sortit de forma adequada, la
col·laboració entre Inspecció i Conselleria d’Educació d’una
forma adequada. Hem fet les coses d’aquesta manera i si vostè
ho vol mirar, ho miri clarament, unes oposicions amb èxit.

Diu Alex Grijalbo, que realment la forma més fàcil de
manipular és l’omissió de dades i vostè és una experta en
omissió de dades. Vostè  ha fet un caramull de coses, si
transport escolar, si beques menjador... Escolti Sra. Riera, vull
que sigui seriosa a l’hora de plantejar les coses, vostè
realment no té un coneixement brutal de l’educació, al
contrari l’únic que fa és manipular xifres. Miri, començarem
per la realitat i vostè ho ha dit: faré un plantejament realment
en positiu; de positiu res.

Segona cosa, l’escola aquests anys ha començat amb
normalitat, amb tota normalitat, no intenta de casos fer una
generalització Sra. Riera, és lamentable que de casos en vulgui
fer una generalització . Miri, nosaltres anam a les escoles,
vostès no hi anaven, sí, vostès no hi anaven. Nosaltres anam a
claustres de professors, donam la cara. Sap què trobam en els
centres? Un clima de feina, no hi ha clima de crispació, fan
feina pedagògica, les coses estan millorant, hi ha projectes
educatius, s’ha incrementat la formació en centres. Sí Sra.
Riera, no faci no amb la cara, vostè no coneix la realitat
educativa. Quan parlen de vostès comencen a tremolar, quan
parlen de vostès, sí Sra. Riera, la realitat és aquesta.

Miri vostè ho ha dit, tenim més professors que mai i
aquests professors són gràcies als pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Vostè diu, totes les coses
positives, centres i professors, vostès ens ho van deixar
planificat, si vostès no ens varen deixar res. Si li podria
mostrar els papers que ens varen deixar vostès quan vàrem fer
el traspàs de poders, si era lamentable els papers que varen
donar, si realment no hi havia cap informació, si la
planificació la vàrem fer nosaltres a partir de juliol. Per tant,
l’escola ha començat d’una forma clara i amb normalitat.

Hi ha més professors que mai, 1.150 professors i per al
curs 19-20 hi haurà gairebé 1.500 professors. I a l’atenció a
la diversitat tenim més de 390 professors d’atenció a la
diversitat, l’altre dia li vaig respondre, tenim 90 orientadors
més, tenim més PT, més AL, tenim educadors socials que
vostès varen llevar Sra. Riera, hi havia educadors socials en el
segon pacte de progrés i vostès els varen llevar tots, tots, ara
en tenim 18, Sra. Riera, tenim 18 educadors socials, amb

l’objectiu d’incrementar progressivament, perquè és una eina
important perquè els centres puguin fer una feina pedagògica
i la feina socioeconòmica la puguin fer en relació als
educadors socials, els serveis socials i els policies tutors. És
així Sra. Riera.

He dit que hem consolidat places, hi havia la taxa d’interins
més grossa de tota la història de les Illes Balears, teníem un
38% de places, comunitats autònomes del Partit Popular varen
convocar oposicions la legislatura passada? Vostès ni varen
fer..., varen guardar la taxa de reposició, una política clara
d’intentar tenir més interins, perquè com més interins tens,
pots retallar i pots tirar més gent al carrer. Això és una
realitat, enguany des que som al Govern hi ha 1.150
funcionaris més d’Educació, a l’any 2019 hi haurà oposicions,
1.080 places, l’any 20, 1.000 i nosaltres tenim interès
d’arribar a acords amb els sindicats perquè el 21, 22, 23 hi
hagi oposicions per arribar a assolir una xifra aproximadament
el 10%. Això ho hem fet nosaltres, Sra. Riera, vostès varen
deixar la taxa d’interins i varen guardar la taxa de reposició. 

Enguany tenim 58 centres PIP, que fan el projecte
d’innovació pedagògica, que són referents i de transformació
educativa. Nosaltres Sra. Riera hem fet més cursos de
formació en centres que mai, hi ha en aquests moments..., hem
començat una política de centres integrats d’infantil, primària
i secundària, Son Quint i Joan Miró. I aquesta és la nostra
política, coordinar encara més infantil, primària i secundària
i estam en aquest terreny, estam amb aquesta idea. I això crec
que és una qüestió que vostès haurien de veure d’una forma
clara.

Vostès parlen d’oïda, parlen d’oïda. Mirin, l’FP, per a
nosaltres l’FP és un instrument clau per lluitar contra
l’abandonament escolar prematur. Des que hi som hi ha 1.000
alumnes més, per al curs 18-19 hi ha 45 professors més, hem
posat més cicles formatius que mai, hem fet un pla integral
d’FP amb la Conselleria de Treball, una col·laboració que mai
no havia existit, tot i que a principis de legislatura el SOIB va
formar part de la Conselleria d’Educació. Però actualment es
fa una feina seriosa, sabem el full de ruta que hi ha respecte
d’això. Hi ha més alumnes que mai, més professors, més
cicles formatius, hem creat un altre centre integrat d’FP a
Menorca, tenim un termini per crear més centres integrats
d’FP. La política es fa poc a poc, Sra. Riera, no es fa a cop
d’anunci, nosaltres ho fem a poc a poc que és així com s’ha de
fer.

Em parla d’ajuts de menjador i mescla les coses, les Illes
Balears són la comunitat autònoma que té els preus més alts,
per què no fem una anàlisi amb profunditat del tema? Tenim
una comunitat autònoma que té un nivell de vida més alt, tenim
uns costs d’insularitat que no tenen altres comunitats
autònomes, -sí Sra. Riera, sí Sra. Riera, no faci així amb el
cap, que realment és així-; hem donat suport a les escoles
concertades d’ajut de menjador més que mai, però l’escola
concertada que vostè és la seva obsessió, la nostra prioritat és
l’escola pública, hem arribat a acords amb l’escola concertada,
hem posat més professors, hem posat serveis, hem posat més
unitats, hem donat ajuts de menjador als estudiants i alumnes
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de les escoles concertades i encara més, hem arribat a acords
per intentar retornar els drets sociolaborals dels treballadors
de la concertada. Vostès què varen fer? No varen fer res,
vostès s’omplen la boca de la concertada, però en definitiva a
l’hora de la realitat nosaltres hem intentat que els treballadors
de la concertada s’equiparessin amb l’escola pública.

Em parla de 0-3, vostè em parla de 0-3 anys! Sap quin
pressupost hi havia l’any 2015? Zero euros, Sra. Riera, zero
euros, i vostè hauria de saber que per a realment donar ajuda
a les escoles privades, que no concertades, perquè no hi ha
escoles concertades de 0-3, s’ha de modificar el Decret 2008,
que vostès no varen modificar; vostès varen modificar el
Decret 2008? Varen demanar cap ajuda a les escoles
col·laboradores privades? Ni una. Per tant, nosaltres
modificarem el Decret 2008, per fer possible aquesta
col·laboració amb la xarxa de privada Sra. Riera, però
nosaltres ho fem. Vostès no varen fer res.

Per tant, totes les coses que vostè ha dit, realment
demostren un desconeixement real de l’estat del sistema
educatiu de les Illes Balears. El sistema educatiu de les Illes
Balears té problemes, és clar que té problemes, incrementam
cada vegada més el número d’estudiants, tenim un nivell
d’immigració  important, donam resposta a tota aquesta
situació i ho planificam, Sra. Riera, donam respostes serioses,
d’una forma dialogada. Aquesta és la nostra realitat, milloram
el sistema educatiu, les dades ens ho demostren, i jo li puc
assegurar que la situació de l’educació a les Illes Balears des
del 2015 a ara ha millorat i seguirà millorant, perquè tenim
clar quin és el nostre projecte. Quin és el seu projecte Sra.
Riera? Tenen clar vostès el seu projecte? Diu: hem après del
passat, ara tenim un trilingüisme amable. Tot això ho
expliquin, però realment el que és important és que constatin
que el sistema escolar de les Illes Balears ha millorat en tots
els aspectes.

Hem millorat les infraestructures, hem fet una inversió en
gairebé el 80% dels centres, començarem tots els centres,
Sra. Riera. Vostès no varen deixar res planificat, res planificat
i vostè diu que Son Macià el varen deixar fet vostès. Per favor!
Si no hi havia ni recursos, ni projecte, ni res, és que realment
quan vostè parla, sembla que parla sense haver estat consellera
d’Educació.

Per tant, jo li deman Sra. Riera, que realment faci un
esforç, que comprengui tota la realitat del sistema escolar,
que sàpiga tot l’esforç que s’ha fet i li vull assegurar una altra
cosa, el sistema escolar de les Illes Balears està molt millor
que quan vostès el varen deixar, moltíssim millor, i més diré:
s’ha posat en marxa un programa ple d’il·lusions en els
centres, perquè volem transformar el sistema educatiu. Vostès
varen deixar tristor, depressió, conflictes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, hauria d’acabar...

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

... i una situació depriment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. March, per parlar vostè de
positivisme el veig com a molt depressiu, amb això de tristor
i tot això. Miri, Sr. Conseller, qui interpel·la aquí és el grup de
l’oposició, que li fa el control a vostè que és el Govern, no
m’ha de dir vostè si he de fer preguntes o no he de fer
preguntes, només faltaria que jo no li pogués fer preguntes! És
que és la meva feina i la seva és venir a contestar. Per tant, no
me digui com l’he d’interpel·lar, ni quines preguntes li he de
fer i si es possible es limiti a contestar, o almanco intenti, a
part de tot el que digui, contestar les preguntes que li he fet. 

Perquè miri, li he dit abans, la imatge de l’any passat varen
ser els barracons, va ser la massificació, i enguany la imatge
ha estat nins sense suport educatiu i no li he sentit dir ni una
paraula, ni una paraula del que passa amb aquests nins que
necessiten suport educatiu, ni aquests nins que tenen
necessitats especials físiques d’acompanyament. Per tant, faci
el favor vostè de cenyir-se una mica a les coses que li
demanen i després pot dir tots els assoliments que vulgui, si
li sobra temps, però almanco doni’ns resposta a les coses que
li demanam, que per això venim aquí a fer la interpel·lació.

Miri, de 15 preguntes de control que hi ha hagut abans 5
eren relacionades amb la seva gestió, 5, directament o
indirectament a vostè. 5 de 15; qualque cosa deu significar. I
sap què significa, Sr. Conseller? Que té 15 centres educatius
que havia de fer sense fer; l’amiant, per a l’estiu que ve;
l’eliminació de barracons, sense llevar; l’increment de
pressupost del 5%, sense fer; les ràtios, sense reduir; l’èxit
escolar, aquell famós pla d’èxit escolar, per començar; les
beques escolars, insuficients; els preus del menjador, els més
alts d’Espanya, a 6 euros, Sr. Conseller!, i han apujat un 11%
de l’any passat a enguany. Si nosaltres tenim el nivell de vida
més alt, precisament si tenim el nivell de vida hauria de donar
aquestes ajudes a les famílies, si el nivell de vida... si la
senalleta de la compra és més cara precisament hauria de
donar més ajudes, vostè, i mirar d’abaixar els preus, no al
revés, és que ho diu al revés.

I si vol parlar de llengua podem parlar de llengua. Digui’m
què ha fet pel trilingüisme, perquè vostè deia “trilingüisme, sí;
TIL, no”. En podem parlar, no tenc cap inconvenient a parlar
del que vulgui, ben igual que vostè, no tenc cap inconvenient,
però digui’m què ha fet vostè pel trilingüisme, perquè tenim
les competències lingüístiques en les dues llengües, la pròpia
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i l’espanyola, les més baixes, les dues ben igual, a més, de
baixes a nivell nacional, i cap competència; tenim un 37% de
nins a educació infantil que comencen a tenir contacte amb la
llengua anglesa, quan hi ha comunitats com Galícia, per
exemple, que estan al 100%, i no és ella, la turística, almenys
de moment, crec que som nosaltres. Però, bé, si aviat serà
Galícia..., això podria ser per aquests famosos plans i
projectes que fa vostè en matèria de llengua. Per tant doni’m
vostè explicacions del que ha fet de llengua en lloc de mirar
cap enrere i donar... tirar a la cara dels altres el que varen fer
o deixar de fer.

Em parla vostè de col·laboració, que vostè es dedica a
col·laborar; digui’m per què hi ha queixes del fiscal de
Menors del fet que vostè no controla els centres ni col·labora
amb els protocols que s’han d’aplicar quan hi ha problemes als
centres; és que això és greu, això és important, i això són les
coses que passen ara, no les que passaven l’any 2011 o 2012,
que jo  vaig entrar de consellera l’any 2014 i vostè ho sap,
tampoc no m’intenti mesclar amb altres actuacions. Vostè
l’únic que fa són plans i plans.

Però continuam. Formació professional. Hi ha molts
d’alumnes; idò han quedat places buides. Quina planificació
d’oferta fa vostè quan queden places buides a Mallorca, quan
han disminuït a la meitat els alumnes de Formentera i quan ara
li demanen que faci una mesa de negociació que es va aprovar
per unanimitat?, per què no s’ha fet en quatre anys? A
primàries, les ràtios més altes. De 0-3 no m’ha dit res del
perquè els representants de la xarxa d’escoletes privades...,
que no seran concertades, són subvencionades, d’acord, són
subvencionades, són un... No em digui que no, Sr. Conseller!,
idò s’ajuden des de l’administració municipal, però hi ha
subvencions i formen part de la xarxa d’escoletes 0-3. No
m’ha dit res de la xarxa d’escoletes 0-3, per què no ha
finalitzat aquest grup de treball i per què no ha donat solucions
als problemes.

Interins. Em parla vostè d’interins i es varen carregar els
acords per als interins que vàrem fer la passada legislatura, el
s’ha carregat. I no em parli de les oposicions, que ha fet unes
oposicions meravelloses. Li he dit que l’acord ha estat un
acord històric del Govern nacional quan hi havia el Sr. Rajoy
amb els sindicats, i ho sap vostè, per crear 250.000 llocs de
feina a l’àmbit nacional, i  que d’aquests acords vostès se’n
beneficien, l’únic que havien de fer són les oposicions, i a les
oposicions docents fins i tot han dit que pareixia que les
bolles eren quadrades, en lloc de rodones, és que hem arribat
a aquest extrem! I em diu vostè que ha fet les millors
oposicions del món?! Per favor, Sr. Conseller, sigui un poc
més rigorós, que és a vostè que li toca donar explicacions, no
em toca a mi.

I miri, cada vegada que vostè mira cap enrere i parla de TIL,
i parla de falta de consens, o parla de retallades del Partit
Popular, sap què passa?, es desacredita, Sr. Conseller, perquè
vostè té recuperació econòmica, vostè es va trobar una
planificació feta i no té cap justificació per la seva manca de
gestió, i per això ha de mirar cap enrere i criticar el que varen
fer malament els altres, perquè es varen fer coses bones però

també es varen fer coses dolentes, igual que vostè haurà fet
coses bones i dolentes, jo li ho he dit. Però en lloc de mirar
cap enrere doni justificació de les coses que no ha fet, perquè
si no el que fa és que es desacredita.

I li ho he dit abans a la pregunta: el que farem nosaltres és
mirar cap endavant, cap al futur d’aquests vuit mesos que li
falten perquè amb el Sr. Company posarem ordre en aquest
desgavell que han fet vostès en l’educació.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Correspon ara la contrarèplica del
Govern. Té la paraula el conseller March.

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

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, esper que realment
vostè sigui més conscient de les coses que ha dit.

Miri, aquesta..., la gestió de la Conselleria d’Educació és
absolutament, absolutament diferent en tots els aspectes de la
que vostès varen fer, és que no té color; nosaltres, si haguessin
sortit 10.000 persones al carrer no sé què dirien, i en varen
tenir 100.000; per qualque cosa serà.

Miri, jo he mirat sempre cap endavant, sempre!, sempre,
Sra. Riera. Podria haver tret quantitat de papers; vostès fins i
tot varen tornar més d’1 milió d’euros d’escoletes de 0-3 que
no varen ni gastar, Sra. Riera; si no varen ni gastar. Li podria
treure quantitat de coses, que no ho vull fer perquè som una
persona institucional, institucional en tots els aspectes.

Miri, en temes de fibrociment i barreres arquitectòniques,
si hem fet una quantitat d’obres de fibrociment i barreres
arquitectòniques increïble!, si de fibrociment ja tenim gairebé
el 80% de centres sense fibrociment; si estam llevant cada dia
realment el que són barreres arquitectòniques, fins i tot en el
seu poble de Montuïri resulta que hem llevat fibrociment,
perdó, hem llevat barreres arquitectòniques i hem ampliat. Hi
ha més docents que mai, si això ens ho diuen en la realitat. Jo
no sé quina realitat veu, i vostè es fixa en una cosa concreta i
aquí intenta donar una imatge negativa de l’educació. Per tant
en temes de fibrociment i de barreres arquitectòniques hem
fet una feina increïble, i tenim una planificació, perquè per fer
feina en educació, en totes les coses de la política, s’ha de
planificar, i nosaltres planificam.

En temes de llengua, li podria dir moltes coses llengua.
Nosaltres hem tornat a un decret de mínims seu, no sé si ho
recorda, que és seu, del Sr. Matas, i hem fet un decret de
llengües estrangeres, i en aquests moments el 70% de centres
fan una assignatura en llengua estrangera, Sra. Riera, com a
mínim una assignatura en llengua estrangera d’una forma
optativa, no la forçam. Li vaig dir que el TIL no és un problema
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d’aplicació, és un problema de concepció, i nosaltres hem fet
les coses d’una forma voluntària i els centres ho estan fent
cada vegada més. En temes d’anglès a secundària hem
desdoblat els cursos de secundària d’anglès quan arribaven a
16 alumnes. Estam amb la idea de millorar la competència
comunicativa, Sra. Riera, estam fent coses, el que passa és que
a vostè no li interessa la realitat, li interessa la seva realitat,
que és diferent.

Fiscal de Menors. Jo no vull entrar en debat amb el fiscal
de Menors, però vàrem fer un conveni amb el fiscal de
Menors i li enviam contínuament informes, com hem enviat
informes quan hi ha hagut centres amb problemes que han
sortit als mitjans, i ara d’aquests centres tres darrers que
Ciudadanos ha plantejat hem enviat un informe al fiscal de
Menors; ho hem fet sempre, més que mai hem enviat més
informes a fiscal de Menors! Jo no vull debatre amb el fiscal
de Menors, però vàrem fer un conveni que no existia, amb el
fiscal de Menors, no existia, l’hem fet, i estam col·laborant.
Sigui suficient o no això és un tema que poden discutir, però
li enviam més informació que mai i la majoria de vegades no
tenim cap tipus de resposta. Per tant, quan parli, no parli per
referències, parli amb tots els plantejaments.

FP. Escolti, hi ha famílies d’FP en què hi ha més demanda
que oferta. En temes de sanitat hi ha més demanda que oferta,
ho sabem, però nosaltres no volem omplir perquè si no
intentaríem que el mercat de treball se saturàs. I hi ha algun
tipus de famílies que no tenen cap tipus de resposta. Miri, hem
fet un acord amb la Fundació Laboral de la Construcció per
intentar posar l’FP de grau mitjà de construcció;
malauradament i malgrat l’esforç de la patronal, dels sindicats
i de la conselleria només s’han matriculat quatre persones, i
nosaltres pensam que és bo que a la construcció hi hagi gent
qualificada. Hem col·laborat i col·laboram amb tots els
sectors per millorar la formació professional, i tenim un full
de ruta clar. Per tant, Sra. Riera, hem millorat el nombre
d’alumnes, hem posat més famílies, hem posat més
professors, hem millorat els equipaments, a Formentera vàrem
posar la cuina que no existia, fixi’s el que feim. A Son Servera
estam fent una cuina... Li podria dir tota la relació de coses
que estam fent, el que passa és que a vostè no li interessa la
realitat, que realment un bon titular no li espenyi..., que la
realitat no li espenyi un bon titular. Aquesta és la seva política.
La política és distinta del que vostè planteja.

Podríem parlar de ràtios. Sí, la ràtio a infantil l’hem
abaixada, i la ràtio està per davall de la legalitat, i quan hi ha
una ràtio que puja li posam un professor de suport, Sra. Riera,
és així, i això és realment la norma que estam aplicant. Tenim
criteris de quotes que vostès no tenien, hi havia arbitrarietat i
amiguisme, (...) criteri racional que cada any estam millorant. 

I sí que tenim problemes d’algun tipus d’al·lots, i sap què
fem?, ens reunim amb les famílies i miram quin tipus de
solució podem donar. Nosaltres no donam l’esquena a ningú.
I és realment demagògic el que vostès fan de citar noms i
quasi quasi llinatges alguns dels seus diputats realment en
relació amb problemàtiques de nins concrets. Nosaltres
consideram que realment hem donat una millora a tota

l’atenció a la diversitat, que no és suficient encara, Sra. Riera,
ho sabem, que no és suficient, però tenim 390 més professors
d’atenció a la diversitat, hem millorat el nombre d’hores que
fan els ATE, hem millorat el seu contracte...

Ja sé que no en té prou, Sra. Riera, ja sé que vostè seria una
gran consellera d’Educació, amb els 350 milions que tenim?
No, 150 només, Sra. Riera, ho dic perquè baixi el llistó.

Realment li demanaria que a l’hora de parlar d’educació
fos rigorosa, fos seriosa, fes autocrítica i tengués complicitat
amb la comunitat educativa, que fos capaç de donar la cara a
l’educació, que fos capaç d’anar als claustres de professors i
parlar de qüestions pedagògiques. Sap una cosa que ha passat
als centres actualment? S’ha recuperat el debat pedagògic, s’ha
recuperat e l debat pedagògic, amb vostès no hi havia debat
pedagògic; hi havia la Llei de símbols, la del TIL i altres coses,
ara hem recuperat el debat pedagògic i estam millorant
l’educació, pesi a qui pesi a vostè. I milloram juntament amb
l’escola pública i l’escola concertada, que per a nosaltres és
un servei públic i col·laboram d’una forma clara.

Li podria dir més coses de 0-3, no tenc temps, però li puc
assegurar que entre el que vostès varen fer i el que hem fet
nosaltres hi ha un abisme, un abisme total i absolut. Vostès no
varen ni modificar 0-3 en tema d’ajuda a les escoles privades
perquè ni tan sols varen donar ajuda a les escoles públiques.
Per tant, Sr. Riera, una mica de serietat i de rigor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de
l’article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que
l’illa de Formentera triï un senador propi , amb
independència del que triï l’illa d’Eivissa.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directa i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la
Constitució Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï
un senador propi, amb independència del que triï l’illa
d’Eivissa.

Abans de debatre aquesta proposició de llei procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i en lectura única. Atesa
l’autorització de la votació telemàtica respecte d’aquest punt
de l’ordre del dia cal sotmetre-la a votació. Per tant, passam
a la votació. Votam.
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Doncs, 42 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Atès que hi ha un vot telemàtic són: 43 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció. 

IV. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de
llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article 69.3
de la Constitució Espanyola als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del
que triï l’illa d’Eivissa.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Proposició de llei RGE núm.
2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. 

Per acord de la Junta de Portaveus, en sessió de dia 3
d’octubre, el debat consistirà en una única intervenció per part
de cada grup, de cinc minuts. Atesa l’absència, per motius que
són de tots i totes coneguts, d’una diputada promotora
d’aquesta iniciativa, conjuntament amb el Grup Parlamentari
Socialista, intervé en primer lloc el Grup Parlamentari
Socialista.

Per tant, toca el torn a la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
saludar al públic que avui ens acompanya i donar una especial
benvinguda al president del Consell de Formentera, Sr. Jaume
Ferrer; als consellers i conselleres que també l’acompanyen;
al secretari, Sr. Ángel Navarro, i també especialment a la meva
companya de partit Ana Juan i Rafa Ramírez que arriba, però
per problemes de connexió aèria encara no han pogut ser aquí. 

Així mateix, donar l’enhorabona a la diputada Sílvia Tur, ja
s’ha anomenat aquí, per la seva recentíssima maternitat qui,
conjuntament amb el Grup Parlamentari Socialista, promou
aquesta proposició de llei i per aquest motiu, més que
justificat, avui no pot ser aquí. 

Fa poc més de tres mesos vàrem tenir el debat de presa en
consideració de la proposició de llei, a finals de juny, i tots
els grups parlamentaris, sense excepció, varen manifestar la
seva voluntat que l’illa de Formentera pogués triar un senador
propi amb independència del senador que triï Eivissa. I avui
arribam aquí, podríem dir, per concloure aquest tràmit
legislatiu formalment establert, ja que no havent-se presentat
cap tipus d’esmenes a la proposició, cosa que, per altra banda,
també era d’esperar, atesa la unanimitat que va tenir la presa en
consideració, i aprovar aquesta iniciativa legislativa pel
procediment directe i en lectura única, com acabam d’aprovar
ara mateix també. 

Per tant, no es tracta d’un tema nou ni en aquest parlament
ni a les institucions formentereres sinó d’una passa més que
s’haurà de culminar a les Corts Generals amb l’aprovació de
la reforma de l’apartat tercer a l’article 69 de la Constitució

Espanyola. Malgrat ja s’hagi dit, idò, i malgrat jo podria acabar
la meva intervenció aquí atès que, com dic, el fet que
Formentera pugui triar el seu propi senador és una qüestió
sobradament debatuda tant políticament com jurídicament i
absolutament consensuada, no vull deixar passar l’oportunitat
de fer un breu recordatori d’on venim reivindicant a l’hora de
fer una... reivindicada sol·lic itud i aquest dret de tenir un
senador propi també pels Socialistes de Formentera,
impulsors d’aquesta demanda.

El primer antecedent el trobam a l’acord de Ple de
l’Ajuntament de Formentera, de dia 20 d’agost de 2004,
llavors encara només ajuntament de Formentera, que va
debatre i aprovar la moció del Grup Municipal COP sobre un
senador propi per a Formentera, presentada pel Sr. Isidoro
Torres Cardona, en nom i representació del Grup Municipal
COP, Coalició d’Organitzacions Progressistes de Formentera.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, però
jurídicament no es va poder tirar endavant perquè no es tenia
clar encara que Formentera pogués optar perquè no tenia
consell insular propi. Aquesta passa es va fer, com tots sabem,
amb la Llei Orgànica 1/2007, de modificació de l’Estatut
d’Autonomia. 

Ja amb els condicionants jurídics a favor dels quals no faré
esment perquè varen ser objecte de debat de l’anterior... de la
presa en consideració, al Ple del Senat, de dia 15 d’abril de
2009, es va debatre i aprovar per unanimitat també la moció
impulsada pel senador d’Eivissa i Formentera, integrat al Grup
Mixt, el Sr. Pedro Torres i Torres de la formació electoral
d’Eivissa i Formentera al Senat, formada pel PSOE i Eivissa
pel Canvi-PSOE, amb la qual es va instar el Govern d’Espanya
a impulsar les modificacions necessàries perquè els ciutadans
de les illes de Formentera i Eivissa poguessin elegir cada una
d’elles el seu propi senador.

No havent-se avançat, però malgrat la moció aprovada al
Senat de 2009, vuit anys després el Ple del Consell Insular de
Formentera, de dia 21 d’abril de 2017, s’aprova per unanimitat
la proposició de resolució que va presentar el Grup
Socialistes de Formentera, i defensada pel Sr. Ramírez, per la
qual s’instava el Consell Insular de Formentera proposar una
iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears perquè
sol·licitàs la modificació de la Constitució Espanyola i dels
textos legals necessaris perquè Formentera compti amb un
senador propi; proposta de resolució motivada, com va
explicar el conseller Ramírez, que es tracta de la defensa dels
drets de tots els formenterers i de fer-se visibles com a illa a
les Corts Generals, com també fan la resta d’illes.

A partir d’aquí, d’aquest acord unànime del Ple de
Formentera, de dia 21 d’abril de 2017, el secretari del Consell
de Formentera, que avui ens acompanya, el Sr. Navarro, fa un
recull d’antecedents i dels diferents informes jurídics
elaborats per ell mateix en part, que culmina amb el Ple
extraordinari del Consell de Formentera, d’1 de desembre de
2017, i aquest va donar com a resultat aquesta proposició de
llei que avui quasi segurament aprovarem.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802953


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 139 / 9 d'octubre de 2018 7783

Ja ho vaig dir i ho vull recordar, que qui pertanyem a les
Illes Balears, sigui de naixement o d’adopció, no ens sentim
únicament balears sinó que també ens sentim cada un de la
nostra illa i, per tant, és obligat fer aquest reconeixement i
aquest dret a l’illa de Formentera. A partir d’aquí neix, ja ho
vam manifestar també a l’anterior debat, l’escepticisme de
molts  ja posada damunt la taula com a segona qüestió, que
prest o tard s’haurà d’abordar, que és si realment fa falta una
reforma del Senat perquè sigui una autèntica cambra de
representació territorial i no sigui només una segona lectura.
Però així i tot, quan ja tinguem aquest senador per Formentera
aquest senador podrà participar en aquest debat de reforma del
Senat quan es dugui a terme. Doncs, la proposta dels
Socialistes és que ho vegem en positiu i, com he dit, quan es
dugui a terme aquesta reforma del Senat, Formentera pugui
participar-hi amb veu pròpia.

Debatem, idò, aquí, i estic convençuda que hi donarem
impuls, una demanda legítima, justa, necessària per a la nostra
democràcia que es mereixen no només els formenterers i
formentereres, els eivissencs i eivissenques que també triaran
a partir d’ara el seu propi senador, sinó també tots els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, i d’aquí haurem
culminat una passa més i esperem que a les Corts Generals
aquesta reforma de l’article 69 de la Constitució sigui ràpida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Torn del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. María Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
benvingut president del consell i consellers.

Com tots sabem, actualment hi ha un senador per a Eivissa
i Formentera, un senador que és la representació territorial
que tenen les dues illes a la cambra alta i que defensa els
interessos de les Pitiüses en el seu conjunt, de manera
igualitària i sense preferències ni discriminacions, però són
molts els arguments que tenim a les Illes Balears per defensar
que estam absolutament convençuts que existeix una autèntica
necessitat de reconèixer a Formentera un senador propi.

Són molts els arguments, i així va quedar demostrar el 27
de juny d’aquest mateix any, quan en el debat de presa en
consideració de la proposició de llei RGE núm. 2953/18
vàrem votar, per unanimitat, instar la reforma de l’article 69.3
de la Constitució Espanyola, és de justícia que Formentera
tengui un senador propi que la representi de forma
singularitzada i amb igualtat de condicions amb la resta de
territoris que configuren el territori nacional.

Per tots és conegut que l’Estatut d’Autonomia va patir una
reforma el 2007, com ja vaig destacar en el mes de juny,

queda ben descrit a l’exposició de motius d’aquesta
proposició de llei que l’Estatut del 2007 va assolir la creació
del Consell Insular de Formentera i va donar lloc a una
institució singular i amb personalitat jurídica pròpia. Aquest
canvi substancial, rellevant i essencial per a la història política
de les Pitiüses va suposar la fi de l’agrupació de les illes
Eivissa-Formentera, existent des del règim preautonòmic.

L’Estatut d’Autonomia va ser modificat i va atorgar a l’illa
de Formentera un règim polític institucional propi amb la
creació del consell insular, però també amb la possibilitat que
el Parlament de les Illes Balears tengués un diputat autonòmic
per Formentera.

Havent aconseguit aquesta independència institucional per
què ha de seguir sense representació màxima a la cambra alta
aquesta illa? No s’entén, ni tampoc és de justícia, que
Formentera sigui l’única entre totes les illes que configuren
els dos arxipèlags, el balear i el canari, sense representació en
el Senat, perquè ja no és ni tan sols la menys poblada de l’Estat
espanyol, en haver superat la seva població de dret que té l’illa
canària d’El Hierro, des de l’1 de gener del 2013; el fet que
encara no tengui senador propi és conseqüència que l’article
69.3 de la Constitució Espanyola obliga a Formentera a
compartir un senador amb l’illa d’Eivissa, per considerar
aquestes dues una agrupació d’illes les quals, de facto, ja no
ho són.

És necessari, tal i com estableix l’exposició de motius
d’aquesta proposició de llei que avui debatem invocar l’article
69.3 de la Constitució Espanyola, que, literalment, diu que “A
les províncies insulars, cada illa o agrupació d’illes, amb
cabildo o consell insular, constituirà una circumscripció a
efecte d’elecció de Senadors; tot corresponent tres a
cadascuna de les illes majors (Gran Canària, Mallorca i
Tenerife), i un a cada una de les illes o agrupacions d’illes
següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura,
Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.” Per tant, com no pot
ser d’altra manera és inevitable la reforma de la llei, la
reforma de la Constitució Espanyola, que permeti eliminar
aquest guió, per continuar reconeixent Eivissa i Formentera
com a una agrupació d’illes, perquè la realitat política
institucional de l’illa s’ha transformat i aquesta evolució
compromet la redacció de l’article 69 en tot allò que afectes
aquestes illes.

Que l’illa de Formentera triï un senador propi, amb
independència del que triï Eivissa, és una reivindicació
històrica i així queda patent als Diaris de Sessions de les
diferents institucions locals, autonòmiques i estatals, acord
unànime al Senat, acord unànime al Consell de Formentera,
acord unànime al Parlament de les Illes Balears.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular donarem
suport a aquesta proposició de llei, li donarem suport, com ja
vàrem fer en el debat de presa en consideració, i li donarem
suport que seguin coincidint en el fons i perquè seguim
coincidint en la forma.
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Consideram de justícia la demanda unànime dels ciutadans
de Formentera de culminar la seva plenitud política i el
reconeixement de la seva singularitat, amb l’obtenció de la
representació directa en el Senat, en tant que cambra de
representació territorial on són representades totes les altres
illes d’aquest estat.

Per tot això, entenem que els arguments són suficients per
donar suport a la proposició de llei presentada en relació amb
la reivindicació d’obtenir un senador propi per Formentera,
amb independència del que triï Eivissa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bueno, yo, como mis antecesoras,
también saludar al president de Formentera, del Consell de
Formentera, a los consellers y conselleras y al secretario de
la corporación que aquí nos acompañan, nos acompañan en un
día supongo importante para ellos en lo personal, como
habitantes de Formentera, como ciudadanos y ciudadanas de
Formentera, pero también a nivel institucional por lo que
supone en cuanto al paso que se da por este parlamento.

Y es un paso que ha tardado años desde que la
Constitución... bueno, antes de la Constitución, en el 1975, el
21 de noviembre, justo se publica, el 21 de noviembre del 75,
firmado ya por el Rey Juan Carlos, se publica una ley en la que
se da cumplimiento a una Orden del 45, que la firma este que
va a ser ahora desalojado del Valle de los Caídos, en la que se
autoriza al Gobierno a construir la autonomía o el archipiélago
balear. Pero, claro, ¿cómo se construye?

Y se construye, yo creo, en base a los hechos populares,
los hechos cotidianos que se dan en la ciudadanía y también en
la política balear, y no es otro, en este caso, creo que es el
Mallorca-centrismo, ¿por qué? Porque al archipiélago balear
siempre se le llama Mallorca, cuando hacemos referencia,
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; claro, a nadie se nos
plantea decir no, Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca, no,
está situado en el imaginario colectivo de esta comunidad que
es Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, ¿por qué? Porque
desde la isla más grande y que ostenta todas las instituciones
históricamente, ya desde Jaime III, cuando en 1299 declara la
universidad como órgano que gobierna las Pitiusas en el que
hay que nombrar diez hombres buenos, dice, no, no, Ibiza y
Formentera, desde aquí, desde el reino, Jaime III dice: no,
aquella isla pequeñita, que es Formentera, que está al lado de
Ibiza, bueno, pues que sea gestionada de una forma conjunta,
porque ya está un poco más lejos. Y de aquellos polvos estos
lodos, y eso se transmite a la hora de redactar en 1975, como
digo, esa propuesta de organización balear.

Y luego, en el 78, cuando la Ley de régimen
preautonómico, dice que Ibiza y Formentera, Ibiza guión
Formentera, en la constitución de los consejos insulares, y
viene de ahí, y viene de ahí. Y esto es un hecho anacrónico,
que cuarenta años después del 75, cuando se aprueba..., o del
78, perdón, cuando se aprueba este guión, cuando se aprueba
de forma oficial en ley o se positiva Ibiza guión Formentera,
da lugar a esta nueva discriminación de la población de Ibiza
y Formentera que vemos cuarenta años después, en la que toda
la comunidad política estamos de acuerdo en que es un hecho
diferencial, un hecho singular y diferencial que supone una
discriminación para la población de la isla de Formentera,
porque le resta representatividad, representatividad de un
pueblo en una cámara que debe estar representado por la
propia consideración que tiene la cámara.

Ahora, claro, después de la aprobación del Estatuto de
Autonomía de 2007, se ve la necesidad de modificar la
Constitución. Todo el mundo estamos de acuerdo en que hay
que modificarla, todos los partidos políticos, la sociedad en
general; incluso hay unanimidad en el Senado, en el 2009 se
presenta una moción y una unanimidad en el Senado,
unanimidad por todas las fuerzas políticas, las fuerzas
políticas estatales que tienen la potestad de cambiar esta
Constitución. Pero, claro, no se cambia la Constitución ni
siquiera por un asunto técnico, estrictamente técnico, valdría
con modificar ese guión por una coma, y así los problemas de
Formentera en cuanto a la representatividad en el Senado
estarían solucionados. Pero no, los partidos políticos a nivel
estatal se ponen de acuerdo para modificar rápidamente la
Constitución para restringir derechos, para modificar el
artículo 135 de la Constitución, pero no para dar derechos,
para eso nunca y, sobre todo, si se pretende que la
Constitución represente la plurinacionalidad que tiene el
Estado.

Por lo tanto, esa es la situación en la que nos encontramos,
y nosotros, desde Podemos, desde Podem Illes Balears,
daremos soporte a que se debata en el Congreso de los
Diputados esta propuesta de proposición de ley, daremos
soporte y esperamos que, igual que hicieron en el Senado los
partidos que son capaces de cambiar la Constitución en un fin
de semana para el 135, se apruebe que se cree...

(Alguns aplaudiments)

... el nuevo senador o la circunscripción para el Senado con el
nuevo senador o senadora de Formentera.

Les deseo mucha suerte a la representación de esta isla en
este Parlamento.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Biel Barceló.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull saludar la
presència del president del Consell de Formentera i la resta de
representants de l’illa germana.

És vera que aquest debat ja l’hem tengut, jo crec que la
unanimitat està assegurada, però convé que quedin reflectits
els motius i les raons que ens duen a donar suport a aquesta
proposta, presentada per Gent per Formentera i els socialistes
de Formentera amb el PSIB, que suposa i que és una passa més
en la demanda històrica del poble de Formentera per
aconseguir aquesta representació pròpia en el Senat. Una
demanda que té un llarg recorregut, ja ho han explicat els
diputats i diputades que han intervengut abans, que data del
primer acord institucional pres per unanimitat, tots i cada una
dels acords s’han pres sempre per unanimitat, això s’ha de
destacar, de l’Ajuntament de Formentera a l’any 2004.

És indiscutible que a partir de la creació formal del
Consell Insular de Formentera, amb la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de l’any 2007 és quan aquesta demanda pren una
major força, demandes que fins ara, de totes maneres, com és
sabut, no han donat els seus fruits. En qualsevol dels casos, les
illes de Formentera i d’Eivissa, illes veïnes, germanes, per
descomptat, unides per una (...) per una tradició històrica i que
evidentment la realitat d’una i d’altra s’ha d’entendre també
amb aquest veïnatge, però també ha estat o ha format part
d’aquest veïnatge que les institucions de govern d’ambdues
illes han estat sempre realitats indissolubles durant segles,
també com s’ha explicat abans, una realitat que ha perdurat fins
a l’any 2007, aquesta dependència administrativa, política, de
l’illa de Formentera en relació amb l’illa d’Eivissa.

Ha arribat el moment que Formentera compti amb la seva
veu pròpia, amb la seva pròpia representació en el Senat, una
veu que, lògicament, servirà per defensar, per damunt de tot,
els interessos de Formentera, però que estic segur que, a la
vegada també, treballarà de forma solidària, de forma
corresponsable per l’interès general de les Illes Balears i per
ajudar a la cohesió de la societat balear.

Des de MÉS per Mallorca, per tant, volem destacar aquesta
lluita que ja du, com dic, més de deu anys, aquesta demanda i,
evidentment, unànime de formenterers i formentereres per
aquesta emancipació política, perquè aquesta emancipació
política, a més, sigui completa, al cent per cent, amb
representació directa en el Senat com a cambra, teòricament,
cambra de representació territorial, això ja és un altre debat,
evidentment, que estic segur que el senador o senadora, futur
senador o senadora de Formentera també ajudarà que aquest
debat es produeixi i que el Senat es converteixi en aquesta
vertadera cambra de representació territorial.

També això servirà per acabar amb un fet que en aquests
moments també és l’única illa de l’Estat espanyol que no té
representació pròpia en el Senat. Per tant, en el moment que
l’Estatut d’Autonomia va rompre aquesta agrupació
administrativa-política entre Eivissa i Formentera,
evidentment és el moment de rompre també aquesta

discriminació que es produeix avui per avui, perquè no
s’acompleix allò que en part ja reflecteix el mateix artic le
69.3 de la Constitució, que diu que les províncies insulars,
cada illa o agrupació d’illes, amb cabildos o consells insulars,
constituirà una circumscripció a efecte d’elecció de senadors.
Evidentment, això no es correspon amb la realitat que tenim
i, per tant, la Constitució Espanyola s’ha de modificar per
reflectir tant el que diu l’Estatut d’Autonomia com el que diu
la mateixa part de l’article 69.3, que jo acab de llegir.

Com dic, no s’adapta a la realitat institucional i, per tant, és
ben hora de resoldre aquesta disfunció i també aquesta
discriminació política dels formenterers i formentereres.

Reiterar, per tant, el suport des de MÉS per Mallorca i
també, evidentment, esperem que sigui ben acollida en aquests
moments aquesta modificació de l’Estatut d’Autonomia,
perdó, de la Constitució Espanyola, per tal de fer realitat
aquest senador per Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També donam la benvinguda
als representants de l’illa de Formentera.

Per economia processal i per no ser reiteratius, tanmateix
els arguments són els que són i cada portaveu només els
repeteix, El Pi donarà suport a aquesta iniciativa, volem que
sigui una realitat, és una qüestió  de justícia, és una qüestió
d’igualtat i és una qüestió de reconèixer el fet diferencial que
és la realitat insular. I, per tant, en aquesta sintonia es troba el
nostre partit i no podem més que donar suport a la iniciativa.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, president i
consellers del Consell de Formentera.

MÉS per Menorca donarà suport a aquesta iniciativa de
Formentera perquè l’illa tengui també, com Mallorca, Eivissa
i Menorca, una representació pròpia a la cambra de
representació territorial de les Corts Generals, que és la
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cambra alta, que és al Senat, és a dir que sigui igual que la
resta, ni més ni menys, i deixi de ser la menor de ningú.

I no ho fem passivament, per respecte a la decisió del
poble i les institucions de Formentera, que també i
evidentment, sinó que el nostre suport és actiu i fins i tot
combatiu amb la lluita de Formentera per avançar en el seu
autogovern i la seva sobirania, i ho sabem bé també açò des de
Menorca. La “illaïtat”, el fet de ser illa és un element de
cohesió i d’identitat, però la insularitat també; les dificultats
i la incomprensió de la resta respecte del fet insular, dels
costs derivats de la doble i triple insularitat, de la manca de
connectivitat, de la gestió d’un territori altament sensible des
del punt de vista ambiental, etc., són un motiu més que
suficient i una reivindicació més que irrenunciable per
reclamar veu pròpia, per tenir un govern insular a l’illa, per
tenir veu en el Parlament de les Illes i, entre d’altres, també
per tenir veu en el Senat.

Menorca i Formentera, i he viscut i he fet feina a les dues
illes, jo crec que compartim una visió com a mínim un poc
diferent de país, d’açò que en diem Illes Balears, els motius
segur que són diversos, però possiblement hi tengui molt a
veure el fet que les dues illes han patit els dèficits de ser
tractats com a menors i haver estat arrossegats per les
democràtiques majories. I no em cansaré de dir-ho, la
democràcia és alguna cosa més que nombres, són valors i el
valor sobre la consideració del territori annex, geogràficament
més petit i poblacionalment i electoralment amb menys pes,
és clau per saber quina democràcia som o volem ser. Així idò
la reivindicació de Formentera és justa i a més és coherent
amb l’estructura, amb l’arquitectura institucional de les Illes
Balears, derivada de la modificació de l’Estatut d’Autonomia
el 2007, quan els  consells insulars passen a ser autèntics
governs de cada una de les illes, amb competències pròpies,
amb capacitat reglamentària, amb iniciativa legislativa, etc.

Tenir un representant en el Senat, tenir veu pròpia a la
cambra alta és una continuïtat i una conseqüència d’un procés
d’aspiració i lluita per a un major autogovern i una major
sobirania que va culminar, com deia, el 2007 i que esperem
que prest sigui reconeguda la representació pròpia en el Senat.
La reivindicació, per tant, deia que no només és justa i és
coherent, sinó que, a més a més, és lògica jurídicament, si no
fos per l’error del text constitucional, error per
desconeixement o no previsió del que podia passar, hauria
d’haver estat aquesta realitat doncs una realitat immediata des
del mateix moment que es constitueix el Consell de
Formentera, per què? Perquè la Constitució diu que el Senat
és una cambra de representació territorial i Formentera és un
territori amb govern propi, perquè la Constitució Espanyola
diu que les províncies insulars de cada illa, o agrupació d’illes,
amb cabildo, constituiran una circumscripció electoral de
senadors. L’únic que passa és que el text constitucional
després un poc més avall detalla els senadors i en dóna 3 per
Mallorca, 1 per Menorca i 1 per aquesta agrupació d’Eivissa
i Formentera, enlloc de poder-ho expressar doncs d’una altra
forma que avui hagués evitat aquesta situació.

Açò no podrà ser, aquesta immediatesa per defecte no serà
possible, però sí que és possible i ho hauria de ser, doncs fer
una reforma exprés per salvar, per esmenar l’error constituent
i evitar que aquest error perjudiqui Formentera. Perquè per
sobre de tot hauria de primar el principi d’igualtat i l’esperit
que el constituent volia recollir en aquell text i és que els
territoris, a més, en aquest cas territoris insulars, amb govern
propi, que en aquest cas té consell insular, han d’estar
representats a la cambra alta. Inst, per tant, els partits d’àmbit
estatal que ho facin, i ja els dic que nosaltres donarem suport,
o ens posarem al costat de totes aquelles formacions amb
representació a les Corts Generals, en el Congrés i en el
Senat, que vulguin i puguin donar suport, i m’estic referint des
de Compromís, Nueva Canaria, PDeCAT, PNV, Esquerra
Republicana, perquè aquesta reforma és una reforma no només
justa, sinó que hauria d’haver estat una reforma immediata.

Dit açò, només dir a Formentera que avui és una passa més,
però jo crec que ara per ser coherents i no ser hipòcrites, els
grups parlamentaris d’aquí hem d’anar amb la feina cap a
Madrid i a Madrid defensar exactament el mateix que hem dit
aquí i fer-ho valer a la reforma, és possible, la reforma es pot
fer, la reforma és justa i la reforma exprés és necessària per
complir amb aquell principi d’igualtat de què els ciutadans de
Formentera se sentin representats també en aquesta cambra.
Si no ho fem, allà els partits que no ho vulguin fer i que
després vegin com hi hagi ciutadans que diguin que no se
senten representants a les institucions de l’Estat, malament
aniria.

En qualsevol cas avui és una passa important per a
Formentera i a mi només em queda dir enhorabona
Formentera i visca Formentera!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados y público
asistente, presidente del Consell de Formentera, secretario,
consellers, bienvenidos. 

Hoy se aprueba mediante el procedimiento de lectura
única y con el apoyo de todos los grupos políticos la
proposición de ley para la reforma del artículo 69.3 de la
Constitución española, para que la isla de Formentera escoja
un senador propio con independencia de la isla de Ibiza. Una
iniciativa, la de poder escoger un senador propio, que ha
tenido el apoyo de todos los grupos políticos desde que en
2007 se crea el Consell Insular de Formentera, en virtud de la
reforma estatutaria aprobada en la Ley Orgánica de 2007. 
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Una propuesta razonable, legítima y ajustada a derecho
que, desde Ciudadanos, apoyamos, y apoyamos porque aunque
ya se ha expuesto aquí, merece la pena remarcarlo porque si
bien la creación en 2007 de los consejos insulares de Ibiza y
Formentera debía dar como consecuencia inmediata una nueva
configuración de dichas islas como dos circunscripciones
autónomas para la elección del Senado, puesto que así lo
confirma el texto de la primera parte del artículo 69.3 de la
Constitución, que dice que cada isla con consell insular,
constituirá una circunscripción a efecto de la elección de
senadores; sin embargo sucede que, a continuación, en la
segunda parte de ese mismo artículo 69.3, el texto  fija y
concreta cuáles son esas circunscripciones, agrupando las
islas de Ibiza y Formentera en una sola. Y esta concreción en
el texto de la Constitución que agrupa en una sola
circunscripción a las dos islas, es la que ha impedido a
Formentera desde 2007 que tenga un senador propio nada más
aprobarse la reforma del Estatuto y la creación del Consejo de
Formentera.

Por lo tanto, desde Ciudadanos creemos que se hace
necesaria la modificación del artículo 69.3, adecuándolo a la
realidad actual, de hecho las constituciones siempre se pueden
modificar porque las sociedades avanzan.

(Remor de veus)

Por otra parte, el texto de modificación que propone esta
iniciativa, suprime el concepto de “agrupación de islas”. Hay
que recordar hoy que todas las islas de los dos archipiélagos
del Estado español poseen un consell o un cabildo y no existe
ni una sola agrupación de islas. Por lo tanto, se hace
innecesario dicho concepto y nos parece razonable eliminarlo
del texto original. Por lo tanto, desde Ciudadanos votaremos
a favor de esta proposición de ley.

Por último, sin embargo, no quiero dejar de manifestar
nuestra postura en relación al Senado, puesto que si hoy
estamos dando valor en este pleno, en esta iniciativa, a tener
un senador por Formentera, tendremos que trabajar para que
esta representación merezca la pena, sea real, sea eficaz.
Miren, hoy tenemos una cámara alta cuya función hoy por hoy
es hacer una segunda lectura del trabajo del Congreso, no hace
sino que reciclar miméticamente el trabajo del Congreso, por
lo tanto, no funciona en absoluto desde el punto de vista
territorial porque carece de esas funciones propias. Como
saben desde Ciudadanos siempre hemos propuesto en nuestro
proyecto su profunda reforma, para que efectivamente sea una
verdadera cámara territorial, o se suprima.

Por esto, pero vamos, como también se ha comentado
aquí, sabemos que este es un debate que es para otra ocasión
y que hoy es legítimo que Formentera tenga su senador, pues
así lo tienen reconocido en la Constitución el resto de cada
una de las islas que conforman los dos archipiélagos de
España, y que este senador pueda aportar las consideraciones
oportunas para que dicha transformación del Senado pueda ser
así y se lleve a cabo.

Y nada más. Muchas gracias y enhorabuena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs conclòs el debat, passam a
la votació i, com preveu l’article 185.4 del Reglament, la
votació serà pública en els termes prevists a l’article 92. La
Secretària Primera anomenarà els  diputats i les diputades i
aquests respondran sí, no, o abstenció. La crida es realitzarà
per ordre alfabètic del primer llinatge, començant pel diputat
o diputada el nom del qual o de la qual sigui tret a sort. Els
membres del Govern de les Illes Balears que siguin diputats i
membres de la Mesa votaran al final.

Per tant, començam la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bé, la votació començarà pel diputat número 47.

Per tant, Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Antònia Sureda i Martí, no hi és.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Xico Tarrés i Marí.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Agustina Vilaret i González... no hi és.

Salvador Aguilera i Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Andreu Alcover i Ordinas.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Elena Baquero i González.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Barceló i Milta:

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Cabrer i González... No hi és. 

Laura Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí.

(Algunes rialles)

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria José Camps i Orfila.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sandra Fernández i Herranz.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrasa.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miguel Gallardo i Esgleas.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Garau i Salas.

(Se senten veus de fons que diuen: “no hi és”)

Álvaro Gijón i Carrasco.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Gómez i Pérez... No hi és.

Consuelo Huertas i Calatayud.

(Se sent una veu de fons que diu: “no hi és”)

Alberto Jarabo i Vicente.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Limones i Costa.

LA SRA. LIMONES I COSTA :

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marta Maicas i Ortiz.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Nel Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

David Martínez i Pablo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margaret Mercadal i Camps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Aitor Morrás i Alzugaray.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rafael Nadal i Homar.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Conxa Obrador i Guzmán.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antònia Perelló i Jorquera.

(Se sent una veu de fons que diu: “no hi és”)

Xavier Pericay i Hosta.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margarita Prohens i Rigo:

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sara Ramón i Roselló:

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Reus i Darder.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María José Ribas i Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Carlos Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Montserrat Seijas i Patiño.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicent Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Baltasar Picornell i Lladó.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomàs i Mulet.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell. Sí.

Miquel Àngel Jerez i Juan.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, el resultat de la votació és: vots a favor, 51; vots en
contra, cap; abstencions, cap.

Ja que la majoria obtinguda és absoluta, proclamam
aprovada la Proposició de llei per a la reforma de l’article
69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del que
triï l’illa d’Eivissa.

Prec als grups parlamentaris que presentin les propostes
de nomenament dels tres diputats o diputades que han de
defensar la proposició de llei al Congrés abans de demà, dia
10 d’octubre, a les deu hores, per tal que la Mesa d’acord amb
la Junta de Portaveus en pugui fer la designació. A la propera
sessió plenària de la Cambra es comunicarà els noms de les
tres persones designades, d’acord?

(Aplaudiments)

V. Adopció d’acords sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directa i en lectura única de la
Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 4603/18, sobre la protecció
de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola del
danys que pugui produir l’exploració, recerca i
explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

Doncs tot seguit passam al cinquè punt de l’ordre del dia
que consisteix en l’adopció d’acords sobre la proposta de la
Mesa d’aplicar el procediment directe i en lectura única de la
Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 4603/18, sobre la protecció de
la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola del danys
que pugui produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

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

Atesa l’autorització de votació telemàtica respecte
d’aquest punt de l’ordre del dia cal sotmetre-la a votació.

Per tant, passam a la votació. Votam.

52 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Atès que s’ha emès un vot telemàtic, són: 53 vots a favor;
cap en contra; cap abstenció.

(Remor de veus)

VI. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de
llei RGE núm. 4406/18, complementada mitjançant
l’escrit RGE núm. 4603/18, sobre la protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola del danys que
pugui produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

Doncs a continuació passam al sisè punt de l’ordre del dia
que correspon al debat i votació de la Proposició de llei RGE
núm. 4406/18, complementada mitjançant l’escrit RGE núm.
4603/18, sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola del danys que pugui produir
l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals. 

Per acord de la Junta de Portaveus, en sessió del
proppassat dia 3 d’octubre, el debat consistirà en una única
intervenció per part de cada grup parlamentari de cinc minuts.

Per tant, passam al torn d’intervencions dels grups
parlamenaris en l’ordre en què han signat la proposició de llei.
Per tant, passam al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Hoy
aprobamos en este parlamento, de nuevo por el procedimiento
de lectura única, la Proposición de ley sobre la protección del
Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que
puedan producir la exploración y explotación de hidrocarburos
y otras substancias minerales, una proposición de ley apoyada
por todos los grupos políticos y que ha sido elaborada en
colaboración con la Plataforma Aliança Mar Blava, a la que
queremos dar las gracias por su trabajo.

Con la aprobación de esta iniciativa, que esperamos acabe
su tramitación y aprobación en el Congreso, seguimos con el
cumplimiento del acuerdo que se inició ya en 1975 en
Barcelona, donde se aprobó un plan de acción para la
protección y el desarrollo de la cuenca mediterránea, un plan
que como saben se ha ido ampliando y mejorando a través de
grandes consensos que han desembocado en las últimas
décadas en la elaboración de normativas, convenios y tratados
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europeos e internacionales para que la protección de este
singular ecosistema sea completa y efectiva.

Por ejemplo, y me gustaría destacarlo aquí, como saben
una de las medidas importantes de protección del
Mediterráneo ha sido la declaración de zona de especial
protección y de importancia para el Mediterráneo del
corredor de migración de cetáceos comprendido entre la
península y Baleares, una declaración a la que se comprometió
el Gobierno de España en la XIX Conferencia de las partes del
Convenio de Barcelona, celebrada en 2016 en Atenas, y que se
ha materializado a través de un real decreto aprobado este
2018, un paso muy importante para la preservación del
ecosistema mediterráneo ya que va a suponer la prohibición de
las prospecciones en esta zona, pero un paso no suficiente,
puesto que la protección no abarca el resto de áreas marinas
bajo jurisdicción española. De ahí la necesidad de la
aprobación en el Congreso de esta proposición de ley que hoy
presentamos y que se aprobará por lectura única.

Miren, yo no me voy a extender más para explicar de nuevo
las nefastas repercusiones que tienen la exploración y la
explotación de los productos del subsuelo marino tanto sobre
la biodiversidad y el ecosistema en su conjunto como sobre el
sector pesquero y el sector turístico porque desde Ciudadanos
ya lo hemos expuesto aquí en este parlamento en varias
ocasiones, pero sí que me gustaría comentar tres puntos que
hay que tener en cuenta para destacar la necesidad de la
aprobación de esta iniciativa en el Congreso. 

Miren, en primer lugar, porque el mar Mediterráneo
necesita de una protección singular por sus características, al
ser un mar pequeño, semicerrado, poco profundo y, por tanto,
con poco poder de autoregeneración, y que además está
sometido a una gran presión por la actividad económica de los
países a los baña. En segundo lugar, porque la zona del
Mediterráneo noroccidental, como saben, se ha convertido en
los últimos años en objetivo de grandes empresas de la
industria petrolera, tanto de la extracción de hidrocarburos
como las que se dedican a investigar si hay gas o petróleo bajo
el lecho marino para vender después estos datos, un hecho que
hace peligrar continuamente la protección del ecosistema. Y,
en tercer lugar, porque estamos en la era de las energías
limpias, energías que no contaminan, energías que no se
consumen; no cabe duda que las energías renovables y el
autoconsumo son el reto del siglo XXI, y es lo que desde los
gobiernos hemos de potenciar desde una visión realista y
factible, pero es cierto que es imparable, y desde Ciudadanos
vamos a luchar porque este reto sea una realidad.

Miren, el desarrollo de las sociedades ha de ir
íntimamente unido al cuidado de los ecosistemas y a la
sostenibilidad de los recursos, sólo así podremos afirmar que
estamos progresando.

Muchas gracias, y apoyaremos esta proposición.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Té la paraula el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bon dia, Sr. President. Senyores i senyors diputats , ens
trobam per enèsima vegada davant una proposició de llei que
compta amb el consens unànime de tots els grups
parlamentaris, però és la segona vegada que presentam aquesta
proposició. El motiu és conegut: un vet a la Mesa del Congrés
a instància del Govern espanyol. Avui no volem entrar en
retrets de qui va vetar, ni de qui va votar a favor o en contra en
cada moment de totes les propostes que s’han fet en aquest
sentit que han arribat al Congrés.

Des de MÉS per Mallorca trobam que la insistència dóna
els seus fruits, i estam convençuts que aquesta llei serà una
molt bona llei per a les Illes Balears, una llei que ens permetrà
garantir el futur de les nostres illes en tres eixos molt
importants que vénen reflectits en els acords pel canvi:
polítiques ambientals, polítiques energètiques i model
econòmic i turístic.

En temes ambientals, la Llei de residus que ben aviat
debatrem els diputats servirà per reduir els plàstics a la mar.
La creació i l’ampliació de reserves marines a les Illes
Balears, la declaració de parc natural Es Trenc-Salobrar de
Campos, l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, les
polítiques dirigides a la neteja de les nostres aigües, les
embarcacions que treballen per netejar el litoral, el decret de
posidònia i les polítiques de pesca sostenible que evitin la
sobreexplotació i la degradació dels hàbitats marins són
polítiques que ha dut a terme el Govern de les Illes Balears i
estarien greument amenaçades si en un futur ens trobàssim
davant noves prospeccions i sobretot extraccions
d’hidrocarburs.

El segon eix, les polítiques energètiques. Aquest govern ha
apostat per la valentia i la transició cap a un model energètic
nou en la mateixa línia del que s’està parlant a Europa, i a
diverses cimeres mundials es demanen passes fermes cap al
canvi cap a energies netes. I dic que som un exemple a Europa,
per molt que el Sr. Company -que ara mateix no hi és- acusi
aquest govern de voler fer massa via a l’hora d’aplicar
polítiques de prevenció de residus i foment d’energies netes
i complir els objectius. On s’ha vist que se’ns critiqui per
voler ser els primers de la classe a l’hora de protegir el medi
ambient? La Llei de canvi climàtic que debatrem ben aviat
permetrà una reducció de CO2 a l’atmosfera i un nou model
que ja no mirarà al petroli i sí a altres fonts d’energies netes
i renovables. Quin sentit té permetre noves prospeccions si
estam avançant cap a un model on deixarem el petroli de
banda?

El tercer eix és el model econòmic i turístic, un model
encaminat a un model turístic sostenible, desestacionalitzat i
de qualitat, un model turístic que ha de contribuir a tenir un
model econòmic més diversificat, més redistributiu amb la
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riquesa i més social i sostenible, sobretot pel que fa als
impactes ambientals. No entenem un model turístic amb risc
de vessament a les platges, amb prospeccions que posen en
risc la flora i la fauna de les nostres aigües.

I finalment voldria fer una reflexió. Avui mateix el Sr.
Lafuente des del seu escó ha dit, en referència al referèndum
d’autodeterminació a Catalunya: “Les coses que afecten
tothom les hem de decidir tothom”, i jo li deman: les
prospeccions a la Mediterrània afecten un senyor de Zamora,
de Bilbao o de Vigo? A una senyora de Santa Cruz de Tenerife
li afecten les prospeccions que es fan a la Mediterrània?
Aquesta llei s’ha parlat amb les comunitats autònomes de
Catalunya, del País Valencià, d’Andalusia, que són les
comunitats autònomes que estan banyades per la Mediterrània.
En aquest sentit... en aquest sentit el que voldríem és que la
Mesa del Congrés, amb majoria del seu partit i de Ciudadanos,
que ja no va permetre que aquesta llei es debatés, el que
demanam és que sí que es pugui debatre.

Però, bé, vull acabar la intervenció amb il·lusió i
esperança, il·lusió de veure que aquí hi ha acord, hi ha un
acord de país ampli i inequívoc per protegir la nostra mar, la
nostra terra i  el futur de la nostra gent; il·lusió perquè ens
podrem fer escoltar a Madrid; i esperança perquè per una
vegada siguem respectats per l’Estat, i que siguem respectats
passa perquè els grups del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de
Podemos a Madrid acceptin aquesta llei tal com l’hem
plantejada aquí. I finalment també tenc esperança perquè allò
que ja va dir el portaveu del meu grup parlamentari fa uns
mesos es compleixi: el que les Illes han unit, que no ho separi
Madrid. No hi ha excuses que valguin, aquesta vegada.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Como
ya se ha dicho seré breve, y se ha dicho ya que muchas
ocasiones son las que hemos venido a este parlamento a hablar
de la importancia que supone para estas islas conseguir un mar
libre de prospecciones por los efectos negativos que estas
podrían causar en el paisaje, en el entorno natural, en el
modelo turístico y económico que da soporte a Baleares, en
la actividad pesquera y sobre todo los daños que la utilización
de los airguns que se utilizan en estas campañas podrían
suponer en la fauna marina que habita el mar Mediterráneo y
todos los riesgos que podrían causar en nuestras aguas, que
son aguas de alto valor ecológico.

Estos argumentos ya los hemos repetido en numerosas
ocasiones y una vez más los venimos a traer aquí.
Necesitamos que esta ley se haga efectiva, y con esto

conseguir dar por cerrada una reivindicación unánime e
histórica de la que la sociedad balear siempre ha llevado
bandera y siempre ha sido muy clara en el no a las
prospecciones. Aquí hay que hacer una mención especial a
muchas entidades que han trabajado por esta causa, que son
Aliança Mar Blava, Balears diu no, Eivissa diu no, la
Federación Balear de Cofradías y Pescadores, y todas las
instituciones insulares y locales que también han trabajado
para que podamos alcanzar este objetivo final que es liberar a
nuestra tierra de la amenaza constante que han supuesto las
prospecciones.

Esta ley, que está estructurada en un artículo, una
disposición adicional y una transitoria paralizará cualquier
posibilidad de realizar estas campañas ya que también se
incluye la prohibición de aquellas que pudieran camuflarse en
forma de estudio científico, como ocurrió recientemente con
el proyecto Med-Salt 2.

Además esta ley va en línea con otras que se están
planteando desde el Govern, como son la ley de cambio
climático y residuos, que son de vital importancia para llevar
a cabo un cambio en el modelo energético de protección del
medio ambiente y en la lucha contra la contaminación. Con
estas normativas Balears debe ser vista como un ejemplo a
seguir en cuanto a un territorio que ha pasado a la acción para
llevar a cabo legislaciones que permitan un cambio de modelo,
muy necesario para la sostenibilidad de la tierra en general.

Hace un rato, en las preguntas, la bancada del Partido
Popular se reían y hacían ruido en una pregunta a la presidenta
cuando ella les ha respondido que ustedes paralizan en la Mesa
del Congreso iniciativas y no luchan por los intereses de las
Islas. Se ríen, bueno, pues aquí tienen un ejemplo de lo que
ella les estaba comentando, la Sra. Presidenta, porque estamos
aquí hoy por el veto que supuso la unión del PP y Ciudadanos
en la Mesa del Congreso que bloquearon la tramitación de esta
ley.

Así que, para finalizar, pues, pedirles al Sr. Company, que
no está, y al Sr. Pericay que trasladen la unanimidad que hay en
este tema en Baleares a sus compañeros en el Congreso, para
que no vuelva a suceder esto y podamos aprovechar la
oportunidad única que supone que nos sea presentado al
gobierno actual que es mucho más sensible en estos temas,
está dispuesto a escuchar y a llevar a cabo políticas
medioambientales y en materia energética, que van en paralelo
con lo que planteamos desde Baleares, prueba de ello es el
real decreto que se aprobó el pasado mes de junio.

Nada más, decir que esperamos que muy pronto se pueda
conseguir un mar libre de prospecciones y que esta ley siga su
tramitación en el Congreso y podamos, por fin, conseguir el
objetivo final por el que llevamos mucho tiempo peleando,
que es que no se puedan realizar campañas de prospecciones
en nuestro mar.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, per tant, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Tornam, una altra
vegada més, dur a aquest ple la prohibició de les prospeccions
a la nostra mar, i ho tornam dur tot i la unanimitat d’aquesta
cambra; tota una legislatura intentant fer possible una
prohibició desitjada per to ta la nostra ciutadania que es va
mobilitzar perquè tenia i té clar que és una obligació protegir
el nostre entorn.

Avui tornam a intentar que la Mesa del Congrés ens vulgui
escoltar, i no només a aquest parlament, l’expressió sobirana
de la nostra ciutadania, sinó que escolti directament el clam
d’una població organitzada i amb les idees clares. 

Les manifestacions contra les prospeccions petrolieres
són fruit d’un rebuig generalitzat i van aconseguir mobilitzar
tota la ciutadania, la gent es va animar a signar per aconseguir
que aquestes prospeccions s’aturessin. Les nostres illes no es
poden permetre, de cap manera, embrutar i canviar la seva mar
i perjudicar l’ecosistema marí o carregar-nos la pesca i,
sobretot, no ens podem permetre que el nivell de la mar pugi
10 centímetres.

Esperem, doncs, que el Congrés tengui la sensibilitat
necessària per fer-nos cas, per deixar expressar els nostres
anhels, els nostres desitjos de futur. Vivim un moment
transcendental, de canvi de paradigma i els canvis, ho sabem,
a vegades costen, però ara més que mai els hem de fer.

Ahir va sortir publicat un informe de l’IPCC alertant que
els efectes del canvi climàtic seran irreversibles si no
aconseguim aturar l’augment de la temperatura, el text diu que
limitar l’escalfament global a 1,5 graus, barrera que es creu
que se superarà entre el 2030 i el 2052 a aquest ritme,
requeria canvis ràpids d’ampli abast i sense precedents en tots
els aspectes de la societat, des de consum d’energia a
planificació urbana i terrestre i moltes més retallades
d’emissions.

Protegir la nostra mar de les amenaces de les
prospeccions d’hidrocarburs per la seva perillositat i, per què
no dir-ho?, d’aquest anacronisme que és la recerca
d’hidrocarburs en un moment com aquest, és una obligació per
a les diferents administracions. Es tracta, doncs, no només de
protegir el nostre entorn i alhora cercar el canvi de model
energètic, ara ja parlam de protegir la pròpia existència, i
ambdues coses van lligades, fan el mateix camí, ho diu
l’Agència Internacional de l’Energia i Nacions Unides, les
quals han advertit que si volem evitar els efectes d’un canvi
climàtic a gran escala haurem de deixar de cremar
combustibles fòssils.

Tornam a insistir i no defallirem, aquesta lluita de present
i de futur s’ho val. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia a to ts i a totes.
Començarem dient dues paraules, unanimitat i incoherència,
aquestes dues paraules intenten resumir tot el procés que ha
passat durant quasi dos anys des de gener de 2017, on Aliança
Mar Blava va lliurar a tots els grups polítics amb representació
al Parlament balear sobre la proposició de llei sobre la
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
per danys que pugui produir l’exploració , la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. 

La primera paraula, unanimitat. 11 d’abril de 2017, aquesta
és la data clau, hi va haver unanimitat en aquest mateix ple del
Parlament balear sobre la presa en consideració de la
proposició de llei. I la segona paraula, incoherència, 28 de
juny de 2017, la Mesa del Congrés dels Diputats veta la
proposició de llei amb els vots en contra del Partit Popular i
de Ciutadans, un vet que ha estat declarat inconstitucional... -
sí, sí, ha estat declarat inconstitucional-, i  Ciudadanos, ens
volem (...) a vostès, us va estafar el Partit Popular dient que
estàveu obligats a obeir al Partit Popular. 

I ara tenim una altra oportunitat, Partit Popular i Ciutadans,
que continuen dominant la Mesa del Congrés dels Diputats,
ara heu de frissar perquè aquesta llei s’aprovi a
contrarrellotge. Ja és molt el temps que hem perdut tots i
totes. 

Esperem que en aquesta ocasió guanyi la unanimitat
enfront de la incoherència i s’aprovi també per unanimitat al
Congrés dels Diputats la proposició de llei que avui tornam a
debatre i a aprovar per unanimitat.

La resta de la intervenció la volia dedicar i agrair i a donar
les gràcies, ja s’ha fet per part d’alguns grups polítics en
aquesta cambra, a l’Aliança Mar Blava que han estat els
creadors i els impulsors d’aquesta proposició de llei i que,
com a part de la societat balear, representa més de 110
entitats, ja s’ha dit, com a administracions públiques, del
sector privat i de diferents sectors econòmics com el turisme,
la pesca i el nàutic i també de la societat civil, organitzacions
socials, sindicals i ecologistes.

Volia fer esment a les raons per les quals és necessari
aprovar aquesta proposició de llei, em referesc a la
informació que hi ha al blog d’Aliança Mar Blava, faré un petit
extret: “no resulta coherent explorar i investigar nous
jaciments de combustibles fòssils quan l’Agència
Internacional d’Energia i Nacions Unides han posat de
manifest que si es volen evitar els efectes d’un canvi climàtic
a gran escala s’ha de deixar sense cremar la major part de les
reserves disponibles de combustibles fòssils per no augmentar
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de forma irreversible les emissions a l’atmosfera de diòxids
de carbó, principal gas causant de l’escalfament global del
planeta. A més, aquestes activitats d’exploració, investigació
i explotació suposen realitzar un esforç en sentit contrari als
compromisos internacionals adquirits per la Unió Europea i
el propi Estat espanyol d’aconseguir un sector energètic
profundament descarbonitzat, basat al cent per cent en
l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables com a única
resposta sostenible al problema del canvi climàtic”.

Recoman que vagin al blog d’Aliança Mar Blava on hi ha
molta més informació justificant aquesta proposició de llei. 

Ara hi va haver un canvi de govern a l’Estat espanyol i
tenim una nova oportunitat, a veure si l’aprofitam, de convertir
en fets les paraules. I ja s’ha fet un primer pas amb l’aprovació
el passat 29 de juny del Reial Decret 669/2018, de protecció
del corredor de migració dels cetacis de la demarcació marina
llevantina i balear com a àrea marina protegida, que estableix,
a més, l’adopció d’un règim de protecció preventiva en aquesta
zona i la seva inclusió a la llista de Zones Especialment
Protegides d’Importància per al Mediterrani (ZEPIM), en el
marc del Conveni de Barcelona i que, a més, en aquesta
cambra en diferents comissions i fins i tot aquí en el ple s’han
debatut a diferents proposicions no de llei.

Molt resumit, aquest reial decret estableix una protecció
preventiva, prohibint qualsevol tipus d’activitat extractiva
d’hidrocarburs, exceptuant els permisos d’investigació i
explotació en vigor. I tampoc no es permetran els sistemes
actius destinats a la investigació geològica subterrània. Aquest
és un primer pas, però no és suficient ja que encara hi ha
amenaces sobre la nostra mar Mediterrània.

Per açò volem recordar les dues peticions que es fan des
de l’Aliança Mar Blava: en primer lloc, es necessita decretar
una moratòria d’efecte immediat per a la presentació de noves
sol·lic ituds de permisos d’investigació d’hidrocarburs i, en
segon lloc, l’arxiu definitiu de totes les sol·licituds de
permisos d’investigació d’hidrocarburs que estan en
tramitació, encara que siguin fora del corredor de migració de
cetacis. No té sentit cercar nous jaciments d’hidrocarburs ni
a la mar ni a terra si volem ser coherents amb els nostres
compromisos front el desafiament de canvi climàtic.

I acabaré amb el hashtag que m’ha estat acompanyant
durant tot el discurs keep it in the ground i us anim a
conversar i  a fer debat amb les associacions amb aquest
hashtag.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martínez, Sr. Martínez, per favor, tregui el cartell.

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb
aquest sant l’enterram, és a dir, amb qüestions de postureo. I
a mi m’agradaria, primer de tot, donar les gràcies a l’Aliança
Mar Blava, en nom d’El Pi, que record, en plena campanya
electoral del 2014, les cadenes humanes que es feien amb
aquelles borses negres a les platges, almanco aquí de
Mallorca, i em consta que es varen fer a Eivissa, es varen fer
a Formentera i es varen fer a Menorca.

Però dit això, tots saben vostès que estam d’acord, però jo
crec que hi ha tres coses que hauríem de tenir clar. Aquí hi va
haver un vet per part de la Mesa del Congrés dels Diputats, jo
si hagués d’explicar això al meu padrí Jaume, que he pensat
amb una frase que ell deia sempre: “aquests tenen el cap de
suro”, fins i tot no deia “cap de suro”, deia “cap d’ussero”, i
em diria: “aquests són uns caps d’usseros”. I la veritat és que
fa rialles que aquí estiguem d’acord i quan arriba allà, per
qüestions tècniques, un tema tan important, perquè es pot
vetar, perquè no hi ha partida pressupostària, perquè comèdia,
comèdia. Era més difícil passar del 75 al 78 amb molta
diferència i que la sensibilitat ara és molt superior. Cosa que
s’ha de dir que abans de morir Franco, a Barcelona ja es
reunien distints països d’Europa, demanant que es preservés la
Mediterrània i el 76 una altra vegada, com bé diu l’exposició
de motius que hem firmat tots.

Dit això, jo el que esper és que no hi hagi vets, i si n’hi ha
que es trobin tortuositats, perquè realment quedi clara aquesta
qüestió.

La segona qüestió, una altra cosa que ens crida l’atenció és
que ningú, ningú a l’Estat espanyol, a la mar Mediterrània hi
tocam 5 comunitats autònomes, més 2 ciutats autònomes, 5
comunitats i 2 ciutats, però aquests 5 comunitats som més del
50% de la població de l’Estat espanyol, i jo, quan veig...
d’acord que la Mesa del Senat va vetar aquest tema, i quan no
veig que amb tants de diputades i diputats de tantes comunitats,
llevaré la nostra, les 4, no han estat capaços a Madrid de
presentar una llei, perquè no té per què ser la llei de Balears
els  que canviïn això, perquè afecta molta més gent que
1.120.000 o 1.130.000, ningú no ho ha fet, és de vergonya, i
¡ojo!, que parlam amb gent que té el cap de suro, perquè ens
podem trobar tots solets una vegada més, aïllats dins aquest
mare nostrum, que jo crec que ens el sentim molt nostre,
molt més que altres, amb molta diferència. Dèiem aquest
assumpte, perquè aquí molt bé, hi va haver aquest vet, però hi
hauria pogut haver iniciatives d’altres partits allà presentant
una proposició de llei. No s’ha presentat, aquí és la segona
vegada, aquí hi ha un interès, aquí hi ha un interès.

I la tercera qüestió, per anar acabant, és el que vàrem dir
tant el Sr. Melià i jo a les dues intervencions que hi ha hagut
en aquest tema, és a dir, nosaltres el que volem és que
s’oblidin de més energies fòssils, s’ha acabat, aquests grans
grups econòmics, aquests grans fons d’inversió que estan
darrera aquestes empreses, que sàpiguen que amb el que han
de gastar els doblers és en energies renovables i que aquí han
de trobar barra de cap, han de saber que en aquesta terra ens
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hauran de passar per damunt si realment volen insistir en voler
fer prospeccions. L’alternativa són energies renovables.

El Pi hi votarà a favor, però els faig la reflexió que n’hi ha
molts..., nosaltres no tenim ningú del nostre partit a Madrid,
n’hi ha aquí que hi teniu, uns i els altres, hi ha 4 partits aquí
que teniu representació a Madrid, ¡ojo! que si tenen el cap de
suro, canviau-los que aquí estam cansats de demanar el mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
reeditar un debat parlamentari que porta circulant en aquest
Parlament gairebé dues legislatures senceres, per tant,
procuraré no caure en reiteracions que siguin innecessàries.

Va ser a l’any...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Baixin el to de veu, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... l’any 2011 quan el meu grup parlamentari, el Grup
Parlamentari Popular, va presentar la primera iniciativa contra
unes prospeccions autoritzades a la mar Mediterrània i des de
llavors en aquesta cambra s’han afrontat multituds d’iniciatives
que han concentrat, és cert, un gran nivell de consens en la
majoria dels casos. Avui no serà diferent pel que correspon al
Grup Parlamentari Popular. Avui ho tornarem fer, avui
tornarem concentrar el màxim consens possible, avui
repartirem la coherència que ens ha permès arribar fins aquí
amb la consciència absolutament tranquil·la i amb la convicció
sencera.

No obstant això, és necessari recordar que no ho hem
aconseguit tot sols, no és únicament mèrit nostre, que no ho
és. Un dia com avui seria injust que la política capitalitzàs un
protagonisme que no li pertany en exclusiva ni molt menys,
perquè aquesta és la història d’un èxit comú, d’un triomf
compartit, d’una victòria col·lectiva. Fa més de 4 anys que una
gran marea blava va prendre per dret propi els carrers per
manifestar-se per dir no, per dir prou i per fer-nos entendre
als que som avui aquí que en les lluites contra les
prospeccions petrolieres no hi ha descans.

Vuit anys després d’aquell Consell de Ministres que va
autoritzar perforar la nostra mar, quatre anys després que la
societat civil agités les nostres consciències i tres anys des
que un govern, per cert, del Partit Popular, va paralitzar aquella

amenaça, avui ens tornam presentar aquí per reeditar aquesta
lluita contra les prospeccions. I després de tot aquest temps i
de totes les batalles donades i totes les batalles certament
guanyades, seguim dient que no, que no les volem i que ho
volem fer de la millor manera que sabem, instrumentant
camins legals per fer impossible que això acabi succeint.

Un entorn marí que hem vist que encara ha estat més
protegit, des que un govern del Partit Popular desautoritzàs
unes prospeccions ja aprovades, i això ja ho saben vostès, un
entorn més protegit des que el Partit Popular, un govern del
Partit Popular aprovàs, i això s’ha dit aquí, un reial decret pel
qual es decretava àrea marina protegida el corredor de
migració de cetacis  del Mediterrani, un corredor que es
dibuixa en paral·lel a les coses d’Eivissa, Mallorca i Menorca
i que ha de garantir la conservació de la fauna marina,
prohibint pràctiques nocives.

Per tant, com els deia abans, dues batalles lliurades i dues
victòries. Recordam que ens anirà bé, primer la reversió de les
prospeccions autoritzades en el sòl marí, i vostès saben a què
em referesc i qui les va aprovar. I segon, la declaració del
corredor de la migració de cetacis . I de tot això crec que
hauríem d’estar orgullosos, n’hauríem d’estar satisfets sense
cap tipus de retrets, no perquè ho hagi aprovat un govern del
Partit Popular, que sí, que també, que és una veritat
incontestable, i vostès això ho saben, és innegable, sinó
simplement que això s’ha fet, que això ha passat, que s’han
revertit autoritzacions i que s’ha aprovat un reial decret per
protegir un corredor de cetacis, que és el que veritablement
importa.

Vostès han parlat de vets, jo parl de realitats, i n’he
anomenades dues.

No obstant això, i per acabar, consider que el debat que
hem obert, amb independència del que acab de dir sobre la
protecció de la mar Mediterrània, crec que també l’hem
d’afrontar des d’un altre angle, des d’una altra perspectiva, i a
més ho hem d’afrontar amb totes les conseqüències i
obertament sense por a la veritat, si parlam veritablement i
convençudament de la protecció de la mar Mediterrània, i no
és necessari venir aquí, com han fet alguns, a practicar -ho dic
obertament- hipocresia parlamentària. I per què dic això?
Perquè en el debat de la protecció de la mar Mediterrània no
és necessari dissimular res i jo no dissimularé res. Crec que
avui s’hauria també hagut d’afrontat aquest debat de protecció
del nostre entorn marí invocant un dels problemes més
importants que en aquest moment tenen la nostra mar
Mediterrània i les aigües que ens envolten de forma més
propera i més immediata, i em referesc a un dels perills
mediambientals més greus que pateix aquesta comunitat
autònoma, que són tots i cada un dels vessaments que en
aquest moment contaminen la mar Mediterrània i e liminen
autèntiques praderies de posidònia al nostre voltant, i que avui
aquí no hi ha hagut ningú, ningú...

(Alguns aplaudiments)
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... que ho hagi dit, i això també és protecció del nostre entorn,
i això també és protecció de la Mediterrània, i això ens ha
obligat a tancar platges.

(Remor de veus)

Està molt bé que anem a Madrid a reclamar això, i hi aniran
de la mà del Partit Popular, només faltaria, però crec que avui
aquí també s’hauria d’haver fet...

(Més remor de veus)

... un exercici de responsabilitat i un exercici de coherència,
i també posar damunt la taula que ara mateix el perill més gros
que ens amenaça és un perill  que està en les mans del
conseller Vidal i que no es vol dar-hi solució.

Per tant, i acab, sigui com sigui, enumerat això, celebram
avui aquest consens a què arribam, que tornam a reproduir, que
tornam a reeditar amb la mirada i l’esperança posades en el fet
que la mar Mediterrània, d’una forma definitiva, es converteixi
més ràpid que tard en un mar lliure de prospeccions
petrolieres.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. 

Doncs... conclòs el debat, passam a la votació, i com
preveu l’article 145.4 del Reglament la votació serà pública en
els termes prevists a l’article 92. La secretària primera
anomenarà els diputats i les diputades, i aquests respondran
“si”, “no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre
alfabètic del primer llinatge, començant pel diputat o la
diputada el nom del qual o de la qual sigui tret a sort, i e ls
membres dels Govern de les Illes Balears que siguin diputats
i els membres de la Mesa votaran al final.

Per tant, Sra. Joana Aina Campomar...

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Perdó. La votació començarà pel diputat número 13.

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sandra Fernández i Herranz.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrasa.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miguel Gallardo i Esgleas.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Garau i Salas.

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

Álvaro Gijón i Carrasco.
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EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Gómez i Pérez

Consuelo Huertas i Calatayud.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alberto Jarabo i Vicente.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Limones i Costa.

LA SRA. LIMONES I COSTA :

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marta Maicas i Ortiz.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Nel Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

David Martínez i Pablo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margaret Mercadal i Camps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Aitor Morrás i Alzugaray.

Rafael Nadal i Homar.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Conxa Obrador i Guzmán.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antònia Perelló i Jorquera.

Xavier Pericay i Hosta.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margarita Prohens i Rigo:
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sara Ramón i Roselló:

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Reus i Darder.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María José Ribas i Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Carlos Saura i León.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Montserrat Seijas i Patiño.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicent Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Antònia Sureda i Martí.

Sr. Santiago Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Xico Tarrés i Marí.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Agustina Vilaret i González... no hi és.

Salvador Aguilera i Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Andreu Alcover i Ordinas.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Elena Baquero i González.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Barceló i Milta:

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Cabrer i González.

Laura Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria José Camps i Orfila.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socías.

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

Pilar Costa i Serra.

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

Baltasar Picornell i Lladó.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomàs i Mulet.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell. Sí.

Miguel Ángel Jerez i Juan.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs el resultat de la votació són 53 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció.

Ja que la majoria obtinguda és absoluta, proclam aprovada
la Proposició de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

Doncs prec als grups parlamentari que presentin les
propostes de nomenament dels tres diputats o diputades que
han de defensar la proposició de llei al Congrés, abans de
demà, dia 10 d’octubre, a les 10 hores, per tal que la Mesa,
d’acord amb la Junta de Portaveus, en pugui fer la designació.
A la propera sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom
de les persones designades.
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(Aplaudiments)

VII. Debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 14160/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, de modificació de l’article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista.

Finalment passam al darrer punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 14160/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de l’artic le  25 de la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista.

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS per fer la presentació de la proposició
de llei, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Després de gairebé un any d’espera que arribàs la possible
discussió i debat d’aquesta proposició de llei a la fi ha arribat
el moment, és una proposició de llei, com el seu contingut
acredita i demostra, molt simple, no té molt de secret, i per
tant tampoc m’hi estendré excessivament.

Com tots vostès saben, al llarg dels anys de la crisi una de
les pràctiques habituals del Govern central va ser la
recentralització de competències, i  va ser via decret llei
legislar sobre temes que, com a mínim en part, per dir-ho
finament, com a mínim en part, eren competència de les
comunitats autònomes. Concretament tots vostès saben que
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears proclama i estableix
que el comerç interior és una competència exclusiva de les
Illes Balears i nosaltres, evidentment, entenem que les
rebaixes comercials formen part d’aquesta competència de les
Illes Balears. Però bé, la qüestió és que el 2012 el Govern
central aprova un reial decret legislatiu on s’impedeix que les
comunitats autònomes mantenguin els períodes tradicionals
de rebaixes i, en teoria, es liberalitzen els períodes de
rebaixes.

Aquesta decisió pensam que s’ha de canviar i és l’objecte
de la nostra proposició de llei, i s’ha de canviar per un doble
motiu: primer motiu, pel tema competencial, com ja he
explicat, nosaltres pensam que les Illes Balears i les
comunitats autònomes han de recuperar la màxima
competència en comerç interior i que aquestes normes que, de
manera parcial, han llimat, han gratat, han llevat potestats a les
comunitats autònomes s’han de derogar i les comunitats
autònomes han de recuperar el seu poder de decisió en les
seves competències, en aquest cas en les seves competències
exclusives.

Per tant, la nostra proposició de llei, en primer lloc, és una
reivindicació de les competències pròpies de les Illes Balears.

I en segon lloc, evidentment, la nostra proposició de llei
és una reivindicació perquè es recuperin els dos períodes de
rebaixes tradicionals. Per què? Perquè, després,
aproximadament, de cinc o sis anys de funcionament del nou
règim s’ha demostrat que aquesta nova regulació el que ha
provocat és una confusió molt gran del consumidor, el
consumidor no sap quan hi ha rebaixes, per tant no sap quins
períodes hi haurà, quines setmanes hi haurà, com funcionaran
les rebaixes, està absolutament desorientat, i pensam que això
és negatiu, és una conseqüència negativa d’aquesta decisió.

En segon lloc, no s’ha incrementat el consum, perquè com
que el client es troba confús, realment una de les pretensions
bàsiques de les rebaixes que era un element d’atracció del
client, que el client anàs al comerç a comprar perquè hi havia
uns preus, diguem, més competitius, per dir-ho de qualque
manera, aquest efecte crida que tenien les rebaixes s’ha
perdut. I per tant la conseqüència és que el consum, en lloc
d’incrementar-se, s’ha reduït, ha minvat, la qual cosa,
evidentment, tampoc no ho consideram positiu amb la nostra
visió de les coses.

I ja ho diu la Confederació Espanyola de Comerç, que un
dels principals responsables de minorar el creixement de les
vendes i del canvi de model comercial, d’un model de
proximitat o d’un model d’atracció, és aquesta regulació de els
rebaixes.

Per tant, aquesta nova regulació aprovada a partir del 2012
entenem que el que ha provocat és la perversió i ha desvirtuat
les rebaixes, i les rebaixes eren un bon reclam per al comerç
i eren un element tradicional que funcionava adequadament i,
per tant, quan una cosa funciona adequadament el que hem de
fer és no tocar-la i si l’hem tocada el que hem de fer és
recuperar-la, i aquesta és la nostra proposta.

Per competència de les Illes Balears i per al bé del comerç
entenem que fa falta aquest canvi legislatiu, per tant proposam
que l’Estat, evidentment això és una iniciativa que, com tots
vostès saben, afecta una normativa estatal i, per tant, s’ha de
discutir en el Congrés, però s’inicia aquesta iniciativa
legislativa per part del Parlament balear perquè l’Estat canviï
l’article 25 de la Llei 7/1996, que fa ser modificat a l’any
2012 i, per tant, es recuperi la capacitat de les comunitats
autònomes d’establir el règim de rebaixes que considerin
oportú. I vull insistir sobre això, perquè això és l’autonomia
política, per tant, si hi ha autonomies com Madrid, que troben
que hi ha d’haver una liberalització de les rebaixes, que ho
facin, estaran en el seu camí, no és que nosaltres compartim
aquestes decisions, però evidentment les hem de respectar,
però entenem que, com a mínim, les Illes Balears han de tenir
la capacitat, si ho consideren oportú, si la majoria dels seus
representants ho consideren oportú, d’establir i recuperar
aquests dos períodes de rebaixes.

Per això presentam aquesta proposició de llei i demanam
el suport a la resta de grups parlamentaris de la cambra.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervencions dels grups amb torn a
favor de la proposició de llei? Intervencions dels grups amb
torn a favor de la proposició de llei?

Sí, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per part del nostre grup parlamentari estam a favor d’aquesta
proposició de llei, de la presa en consideració d’aquesta
proposició de lle i, ja debatrem després i si presentam
esmenes, etc.

Però crec que també val la pena dir-ho, no compartim tot
l’argumentari que ha fet ara aquí, en aquest temps breu que
hem fet, i el debat serà molt més extens, que ha fet el Sr.
Melià, representant, el portaveu d’El Pi, la setmana passada
vam interpel·lar amb el tema del comerç el conseller, la
setmana que ve també veiem una moció, nosaltres creiem que
el sector comercial, el sector del comerç ha canviat molt, hi
ha molts altres factors que hi poden influir i dir aquí que, per
mor de la regulació o desregulació del període de rebaixes, el
client està confús, quan ens trobam en un dinamisme totalment
distint de fa cinc anys o deu anys i la tònica del comerç, la
venda on line i tots els factors que hi ha en aquest sentit, crec
que és molt més ampli, crec que debatrem una cosa, però crec
que fins i tot el mateix sector, vostè segur que s’hi ha reunit,
el conseller s’hi ha reunit, tots els grups parlamentaris ens hi
hem reunit, és una reclamació que tenen o que diuen en aquest
tema de les rebaixes, però tampoc no ho veuen com a una cosa
que sigui la panacea.

A partir d’aquí, jo crec que el que sí que hem de fer és
admetre la presa en consideració, que es prengui en
consideració, que entrem a debatre i a partir d’aquí, doncs per
part del nostre grup parlamentari, doncs ja mirarem en aquesta
proposició de llei, en cas que la majoria dels grups
parlamentaris li donin suport, les esmenes que presentarem
respecte d’això. Però bé, en principi creiem que sí que s’ha de
debatre.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Molt ràpidament també, perquè
evidentment estam a favor d’aquesta iniciativa, que trobam
adient i per uns motius realment també molt semblants als del
proposant d’aquesta iniciativa.

La modificació d’aquesta llei que ara es reclama,
evidentment no ha complert els objectius amb els quals es va
modificar, sinó més aviat tot el contrari, es va aconseguir, la
iniciativa d’aquella modificació era principalment animar el
consumidor a anar als comerços i tenir més capacitat, deien
també, de facilitar la conciliació a l’hora de fer les compres.
Evidentment, això no ha funcionat i nosaltres, des del nostre
grup, evidentment, pensam que era una manera de facilitar les
compres, principalment a aquells que tenien més capacitat per
oferir diferents tipus de rebaixes a diferents moments de l’any
i que eren, evidentment, doncs grans superfícies o també
moltes de les noves empreses que ara fan vendes comercials
a través d’internet.

Sempre hem dit que amb la regulació que hi havia
prèviament, amb les rebaixes tradicionals, hi havia un
increment també de l’ocupació, i això és el que també ara
entenem que no hi ha aquesta mateixa intensitat i  per tant
l’ocupació, per a nosaltres, que és fonamental també, i  que
sigui de qualitat, doncs diguéssim que no ha estat facilitada per
aquella modificació. Per tant, és un dels principals motius pels
quals votarem a favor d’aquesta presa en consideració.

Estem també totalment d’acord quant a aquesta confusió
que s’ha generat, ja FACUA en el seu moment va alertar, abans
de l’aprovació de la llei, o just després, d’aquest descontrol,
d’aquesta confusió que provocaria la desregulació de les
rebaixes. D’alguna manera es va pervertir la idea per la qual es
van generar les rebaixes i, a més, nosaltres entenem que es
facilitava d’aquesta manera que hi hagués menys irregularitats
per part també dels comerços, que hem de pensar també que
aquesta era una altra opció, és a dir, comerços grans que
podrien fins i to t botar-se determinades lleis, atès que amb
aquesta discrecionalitat o arbitrarietat a l’hora de fer les
rebaixes, doncs sobretot les grans superfícies, podrien evitar
determinades inspeccions. Nosaltres pensam que si les
rebaixes estan concentrades en dos moments a l’any i, a més,
a cada comunitat, que també aquí estam d’acord que és una
competència que hem de defensar, entenem que la inspecció
també comercial té  més capacitat per concentrar els seus
esforços en aquesta època, i no amb aquesta arbitrarietat que
té més dificultats perquè és cada comerç el que té la capacitat
d’oferir saldos o tot tipus de descomptes de manera, com deia,
un tant arbitrària; parlam d’omplir estants de productes
suposadament rebaixats i que en realitat mai no han estat a la
botiga, cosa que evidentment és il·legal i que ens hem de
protegir d’aquest tipus de qüestions.

Fins a aquell moment, ja denunciava FACUA, els articles
rebaixats haurien de dur almenys un mes a la botiga i, a partir
d’aquí, evidentment, si no hi ha capacitat d’inspecció i no hi ha
capacitat... o existeix aquesta arbitrarietat, doncs evidentment
és un campi qui pugui, que és realment el que entenem que ha
succeït: confusió per part dels consumidors, discrecionalitat
per part dels comerciants, sobretot els que més poder tenien
o més capacitat tenien per oferir ofertes i també, evidentment,
es donaven més avantatges també a la venda per internet, a la
qual, evidentment, no ens hi oposam, però sí que és un
desequilibri important respecte del comerç de barri, que és el
que nosaltres també defensam.
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I també estam d’acord amb el que proposava el Sr. Tadeo,
no serà la panacea, és una qüestió molt puntual per intentar
ajudar al petit comerç i al petit de proximitat, al comerç de
barri, i hem d’incidir en el que per a nosaltres és la clau
d’aquesta dificultat, que és la falta de capacitat adquisitiva dels
possibles consumidors de les botigues de barri. És a dir, ara
mateix tenim, sortia l’altre dia un informe d’aquesta comunitat
en el qual es comentava l’increment de desigualtat i les
dificultats que tenia molta gent, sobretot de determinats
barris, de tenir capacitat adquisitiva suficient per poder fer
compres a qualsevol banda, perquè tot el seu salari se’n va o bé
destinat a l’habitatge o bé destinat a pagar factures
energètiques i a nodrir la seva família, i aquí s’acaba. Per tant,
la dificultat gran dels comerciants és principalment la de
trobar-se amb la gent dels barris, principalment, que no té
capacitat de comprar allà, i mira que els donen facilitats
moltes vegades, però la dificultat hi és.

I que nosaltres en el pressupost sí que hem presentat, o
presentarem iniciatives, ja ho vàrem fer amb la negociació del
sostre de despesa, precisament per cobrir aquestes despeses
extra que poden tenir les famílies, com és ara l’inici del curs
escolar.

Ho hem dit, la recuperació econòmica continua sense
reduir desigualtats i per tant si volem que s’incrementi, que és,
en definitiva, jo crec, per on va la iniciativa d’El Pi, que
nosaltres compartim, ha d’anar més vinculada a l’increment
del salari mínim, ha d’anar, com hem dit sempre, a la
derogació de la reforma laboral i a crear unes condicions amb
les quals evidentment les famílies que volen comprar a les
botigues ho puguin fer. I entenem que si les rebaixes, a més,
són en dos moments puntuals, doncs tendran més motivació,
evidentment, per poder anar al comerç de proximitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bon dia. Molt d’acord amb molts de companys que m’han
precedit, això és un debat de presa en consideració i jo crec
que el tema del comerç l’hem debatut aquí moltes vegades, la
setmana passada ja hi va haver una interpel·lació i crec que la
setmana que ve tenim una moció del Partit Popular, per tant
tornarem debatre aquest tema del petit comerç, però jo vull
aquí posar en relleu que, després de quinze dies de prendre
possessió, aquest govern ja va dur aquí un decret llei,
precisament per protegir el petit comerç, i això és l’important,
aquest petit comerç ja va ser una prioritat des del primer
moment d’aquest nou govern, cosa que no havia estat per al
Partit Popular.

I jo només vull fer una referència a la validació d’quest
decret llei, precisament on tenia dos objectius bàsics, crec
que també ho hem de recordar, que era dins altres coses, que
va posar sobre la taula que hi havia d’haver un informe dels
ajuntaments i consells insulars per avaluar la incidència
d’aquests nous equipaments comercials, grans equipaments
comercials, i després varen passar de 16 dies d’obertura en
festiu a 10 dies, després d’un consens amb el que demanava el
sector, dues passes importantíssimes.

I què ens vàrem trobar? Doncs que el Partit  Popular i
Ciudadanos precisament es varen oposar a aquestes dues
coses, perquè el model d’aquesta, jo diria extrema dreta, no?,
ara que ja veiem aquests dies i que ja sense complexes ja fa les
seves declaracions, precisament és el model de Ses
Fontanelles, un model totalment diferent del model d’aquests
acords pel canvi, del model de MÉS per Mallorca, qui lluitarà
fins al darrer moment perquè el centre comercial de Ses
Fontanelles no es pugui fer, si és possible. Cosa que no va fer
el Partit Popular, el Partit Popular va afavorir que aquest
complex es fes i tal vegada ens veurem obligats que es faci,
però per culpa del Partit Popular, i qui haurà perjudicat el petit
comerç en aquesta zona serà el Partit Popular.

Per tant, nosaltres, Sr. Melià, evidentment, recuperar les
competències, ens hi trobarà sempre al seu costat, sempre,
MÉS per Mallorca sempre estarà a favor de recuperar el que
l’Estat, amb aquesta ànsia recentralitzadora que va exercir el
Sr. Rajoy des del primer moment, sempre ens trobarà. Aquest
reial decret liberalitzador del 2012, marca PP, de la unitat de
mercat, que jo crec que, després del 2012, s’hi ha afegit
Ciudadanos a aquesta ànsia, i crec que va ser molt negatiu,
molt negatiu, perquè realment va fer una liberalització total
d’horaris, de festius i que després, aquí, amb l’excusa de... a la
Llei del 2014 que va fer el Partit Popular, el que va propiciar
és que vàrem tenir una estesa, una invasió total diguem de
grans equipaments comercials a totes les Illes. I això és el
resultat de la seva gestió en comerç, tenir més grans
equipaments comercials, més grans superfícies.

I jo, Sr. Tadeo, això és el que vostè... la incoherència seva,
per molt que venguin aquí a dir que, es posin com a excusa la
venda ambulant per defensar el petit comerç el que perjudica
més el petit comerç, el que fa sortir de les botigues de Palma,
dels locals, són les grans superfícies, aquest és el gran
problema. N’hi ha d’altres? Evidentment, és un tema molt (...)

Jo crec que aquí el conseller, a la interpel·lació que hi va
haver la setmana passada, ho va posar sobre la taula, hi ha
molts de temes que són handicaps per a la lluita, hi ha la venda
on line, n’hi ha molts, però jo crec que tots hauríem de fer una
mica d’autocrítica; jo crec que, des de MÉS per Mallorca, jo
crec que d’aquests acords pel canvi, lluitarem fins al darrer
moment perquè també s’aprovi aquest pla director sectorial de
comerç, cosa que vostès varen vetar en el consell insular
durant tota la legislatura, amb majoria absoluta a l’Estat, en
aquesta cambra i en el consell insular, i el varen vetar, el varen
vetar, sobretot a Mallorca, el varen vetar dia un i dia l’altre,
perquè aquest és el seu model, no n’hi ha d’altre, per moltes
qüestions que hi hagi.
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Per tant, no sé quines esmenes presentaran a aquesta llei,
ja les veurem i ja les debatrem, però bé, no ens dóna moltes
esperances.

En realitat nosaltres creiem que sí que el fet de poder
decidir quins dies de rebaixes, quins terminis de rebaixes hi
ha, crec que també l’exercici d’aquesta sobirania en les
competències, que, malauradament, aquest reial decret ens va
arrabassar, jo crec que aquest és el discurs que fa aquesta dreta
que realment no pensa en el comerç de proximitat. Jo crec que
realment aquesta pèrdua és una pèrdua social, és una pèrdua
econòmica, perquè realment la majoria dels nostres
empresaris són petits empresaris que fan feina dia a dia i que
molts són petits empresaris que tenen botigues i tenen locals
de comerços de proximitat.

I per tant, des de MÉS per Mallorca, nosaltres estam a
favor d’aquesta proposició de llei, instar l’Estat que canviï
aquesta falta de consideració, treure aquestes competències
nostres i  en contra d’aquestes lleis propiciades per aquesta
unitat de defensa de... la lle i, no?, de defensa del mercat,
d’aquestes ganes que els grossos sempre comandin sobre els
petits, aquesta liberalització total perquè al final és aquesta;
d’aquesta oposició que hi hagi plans directors comercials
realment arrelats al nostre territori, que realment defensin el
que significa això per al nostre territori tant a nivell econòmic
com a nivell social.

I també nosaltres volem posar sobre la taula -com he dit-
que quan es va fer aquest decret llei, que nosaltres aquí el
vàrem validar, que ja vàrem veure l’oposició que varen fer
sobre aquesta necessitat que els ajuntaments i els consells
insulars, diguessin la seva davant la imposició, davant fer una
nova superfície comercial, a la modificació de la Llei
d’impacte ambiental, quan també es va posar que s’havia de fer
un estudi de càrrega, varen ser vostès..., i d’això no fa tant de
temps, eh?, d’això fa... podríem dir dos dies, fa un parell de
mesos, s’hi varen tornar oposar, perquè realment és el model
que vostès defensen. Vostès defensen aquest model, el model
de les grans superfícies i aquesta és la realitat, perquè les
esmenes que vostès presenten en aquesta casa van en aquest
sentit.

El nostre suport a aquesta proposició de llei, el nostre
suport a les paraules del conseller de la setmana passada on,
en aquesta comissió sectorial, va demanar una reforma també
ja d’aquest període de rebaixes, una recuperació precisament
d’aquestes competències cap a la nostra comunitat autònoma,
perquè creiem que aquestes qüestions on nosaltres puguem
tenir la nostra sobirania competencial que ens pertoca l’hem
de poder exercir per defensar els drets dels empresaris,
d’aquests petits empresaris del petit comerç i també dels
treballadors del petit comerç.

Per tant, MÉS per Mallorca està a favor d’aquesta
proposició de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar...

(Alguns aplaudiments)

Torn a favor? Sí. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per les seves lleis els
coneixereu i és obvi que la modificació que avui proposem
canviar va ser una iniciativa del Partit Popular per beneficiar
els que sempre intenta afavorir el Partit Popular, en aquest cas
els que dominen el gran comerç, els grans operadors
comercials. Per les seves lleis els coneixereu quan per
protegir-los s’ha de ser liberal es liberalitza i  quan per
protegir aquests interessos dels poderosos s’ha de ser
proteccionista, doncs, s’és proteccionista. Aquesta és la
política del Partit Popular i nosaltres evidentment no hi estem
gens d’acord. Estem en la línia del que ens proposa avui El Pi
i per tant, votarem a favor d’aquesta presa en consideració.

Sr. Melià, vostè ens ha proposat, ens planteja dos temes:
un és el de la competència, evidentment nosaltres estem
totalment a favor d’exercir aquesta competència, de recuperar
aquesta competència i, per tant, hi votarem a favor, i després
la fixació, l’establiment de dos períodes de rebaixes.

No ens podem refugiar en el subterfugi que el comerç
canvia molt, està canviant molt, per no fer ús d’aquest
mecanisme que sense cap mena de dubte afavoreix el petit
comerç. I el Partit Popular utilitza molt aquest argument, no?,
que tot està canviant molt i com que tot està canviant molt no
facem res, doncs nosaltres creiem que sí que s’ha de fer
perquè canviïn moltes coses, però no hem d’oblidar d’on
vénen les rebaixes, les rebaixes vénen del canvi de temps, del
canvi... de la finalització de la temporada d’hivern i de la
finalització de la temporada d’estiu, i que jo sàpiga això encara
no ha canviat i, per tant, es continuen concentrant moltes
vendes al final del període hivernal, lògicament, perquè els
comerços tenen estocs per liquidar, i al final del període
d’estival pel mateix motiu. 

Per tant, a nosaltres ens sembla totalment pertinent i
totalment adequat i  totalment adaptat a les societats del
comerç de les nostres illes que es recuperin aquests períodes
de rebaixes i, per tant, hi votarem a favor.

Pensem que en el tràmit estaria bé intentar, ja que estem
proposant canviar una normativa estatal, veure com es pot
regular... tota la problemàtica de la venda per internet perquè
evidentment la venda per internet està desterritorialitzada i,
per tant, hem de veure fins a quin punt aquesta capacitat
d’establir uns períodes de rebaixes pot tenir..., tenint en
compte -com deia- que és una llei estatal, fins a quin punt la
legislació que facem les comunitats autònomes pot incidir en
aquest terreny.
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Creiem que són temes de la màxima importància per a les
Illes Balears i per al seu comerç i, per tant, com deia, votarem
a favor d’aquesta presa en consideració.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Queda cap altre torn a favor? Doncs,
té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Enric
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré breu en aquesta
intervenció. Crec que aquesta proposició de llei està molt en
el sentit del que nosaltres venim treballant des d’un primer
moment. Aquesta proposició de llei, crec que ens parla de
dues coses fonamentals: per una banda, limitar en certa
manera aquest procés liberalitzador de mercat, ja se n’ha fet
aquí esment per part dels altres portaveus, en la dèria del Partit
Popular de liberalitzar, per poder permetre l’establiment de
tot tipus de grans superfícies en contra del comerç tradicional
perquè l’altre tema és, jo crec que és molt important, aquesta
proposició de llei tracta també del... d’una cosa de la qual aquí
hem parlat sempre, que són les PIME.

El comerç i concretament el comerç que tracta de protegir
aquesta proposició de llei és el petit i mitjà comerç, són les
petites empreses que estan en desigualtat de condicions davant
d’aquest procés liberalitzador i, per tant, són aquelles petites
empreses les que tenen molta més problemàtica davant
d’aquesta indefinició genèrica que es va generar amb
l’aprovació del real decret i la modificació de la Llei de
comerç.

El que està clar és que el petit  comerç sofreix, per una
banda, l’atac de les grans empreses, amb la permissió  de
l’establiment de les grans superfícies, ja ho ha dit aquí la Sra.
Campomar als senyors del Partit Popular, que estan establint
les grans superfícies, i  per una altra banda tenim l’altre
problema que és el problema de la globalització, i tot això
genera un procés de deslocalització d’empreses que poc a poc
fa que el comerç vagi abandonant espais tradicionals per anar
cap a altres centres comercials, cap a altres bandes.

Per tant, aquesta deslocalització també genera un
trencament de determinades estructures socials, un
trencament de la vida a les ciutats i jo crec que des del principi
de la legislatura, per part del Govern, es va apostar clarament
per defensar el petit comerç, per defensar les petites i
mitjanes empreses i per donar suport a aquesta aposta pel
comerç de proximitat, per un comerç més inserit dintre de les
estructures urbanes.

També som conscients que cal recuperar l’establiment
d’aquests períodes de rebaixes. Sabem que per part del Govern
s’ha intentat ja portar diverses vegades al Consell

Interterritorial de Comerç aquest intent de regulació, el que
passa és que teníem un govern del Partit Popular que va fer cas
totalment omís a aquesta demanda i que ara, amb el canvi de
govern, sí que sabem que ja es treballa en un possible grup de
treball per poder dur-ho endavant. 

Per tant, no podem més que donar suport a aquesta
proposició que el que fa és revertir una mínima part aquest
procés liberalitzador, aquest procés d’establiment, també, que
tenim un altre procés, el procés d’establiment de les grans
marques de les grans franquícies que el que fan és
homogeneïtzar i, en certa manera, fer-nos perdre una certa
identitat pròpia.

Nosaltres consideram que ja vam tenir aquí una primera
modificació de la Llei de comerç per regular el tema de
l’obertura en festius, va ser un intent de revertir aquest procés
i que malgrat tot el petit comerç veu reduïdes les vendes en
els darrers anys, veu com les rebaixes, amb aquesta indefinició
de rebaixes, van perdent el seu objectiu inicial, les rebaixes
inicialment són un procés per netejar l’estocatge, per renovar
l’estocatge, mentre que per mor de la introducció d’aquestes
franquícies i del procés globalitzador, s’introdueixen
descomptes en altres períodes que capgiren realment el sentit
de les rebaixes: promocions com el black friday i totes
aquestes històries que es posen abans de les campanyes el que
fan és canviar, en definitiva, les rebaixes.

Per tant, nosaltres consideram que sí s’ha de fer una aposta
ferma pel petit comerç, sí s’ha de fer una aposta ferma perquè
la regulació de les estructures comercials, dels processos
comercials, es facin el més a prop possible del ciutadà, i això
són les comunitats autònomes que han de decidir. Per tant,
consideram que és imprescindible tornar a regular aquestes
rebaixes i, per tant, donarem suport a aquesta proposició de
llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Intervenció dels grups parlamentaris
en torn en contra de la proposició de llei. Passam al torn de
rèplica del grup presentant de la iniciativa. No?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Passam al torn de fixar posicions. Pel Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyors i senyores diputats, bon dia a tothom.
Bé, aquesta proposició de llei ens retorna a una proposició no
de llei de començament de legislatura del mateix grup
proposant on, entre altres mesures, instava el Govern balear,
i cit textualment: “a recuperar l’establiment de dos períodes
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de rebaixes a l’any per evitar que aquesta forma de promoció
quedi diluïda i sense impacte general”. 

És evident, i en aquest moment ja se li va recordar llavors
a El Pi, que el Govern balear no tenia ni té competències per
legislar sobre aquesta qüestió, donat que la llei de rang estatal
en vigor, la 7/1996, de 15 de gener, de comerç minorista,
incloïa des de 2012, i segueix incloent-hi, un nou article 25;
un article que liberalitza les rebaixes eliminant els dos
períodes tradicionals i deixant en mans de cada comerciant la
potestat de fer-les, o sigui, la llibertat de decidir quan, durant
quant de temps i de quina manera s’han de fer.

Nosaltres ja vàrem manifestar en aquell debat que l’actual
normativa no ens semblava malament i que no vèiem cap
necessitat de tornar a l’antiga, a l’anterior del 2012. Ciutadans
és un partit liberal i com a tal no creu que s’hagin de posar
barreres a la lliure iniciativa de cada comerç per modificar els
preus de venda dels seus articles en forma d’ofertes quan més
li convengui. Finalment, ningú com el propietari d’un negoci
per saber com ha de modular al llarg de l’any allò que s’entén
per rebaixes, i més en aquest cas tenint en compte que som
una comunitat que viu del turisme i que pretén, amb les
polítiques públiques que posa o hauria de posar en marxa,
afavorir la seva desestacionalització; una estratègia per
aconseguir-ho és procurar que qui ens visitin tenguin
al·licients a qualsevol època de l’any i aquests al·licients
poden ser, entre molts altres, uns productes de consum
assequibles en relació amb el que aquests mateixos visitants
poden tenir a ca seva.

El món ha canviat en molt pocs anys, ara qualsevol comerç
competeix, i s’ha dit en les intervencions anteriors aquí
mateix, amb franquícies, amb grans superfícies i, evidentment,
amb el comerç digital. A l’any 2012 ja existia Amazon, però
la seva presència a Espanya encara era relativa, ara ja no és així
realment, el creixement que ha tengut des del punt de vista de
les vendes és enorme, tot o quasi tot en aquest moment i
també de l’oferta que evidentment pot oferir és allà i a més
bon preu que a les tendes tradicionals.

Permetre als comerciants que puguin modular els preus
d’acord amb tots aquests factors i d’acord amb una llei de
l’oferta i la demanda, que no respon ja als paràmetres
tradicionals, creiem nosaltres que és de justícia i que és bo.

I després evidentment hi ha la qüestió dels ciutadans, o
sigui dels consumidors. En tot això que estam discutint aquí,
qui té en compte els ciutadans, qui té en compte els
consumidors, què volen, què reclamen? Estaria bé també
saber-ho.

Perquè, com ja els deia en aquesta mateixa tribuna fa tres
anys, de cada vegada més la nostra societat evoluciona cap a un
model en què no hi ha horaris, en què la gent fa feina
diumenges i festius, en què molts de productes s’adquireixen
ja per internet, un model caracteritzat per una concepció
global de l’economia i del mercat, amb tot el que té de bo i
evidentment també amb tot el que això té de dolent, no se
m’escapa.

Dit això, ens sembla molt bé que es debati, evidentment, i,
per això, ens abstendrem en aquesta presa en consideració
d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Silenci, per favor. Passam a la votació
de si es pren en consideració la proposició de llei que acabam
de debatre. Per tant -silenci, per favor- votam.

51 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions. S’ha emès un
vot telemàtic de la Sra. Sílvia Tur en contra, per tant, són 51
vots a favor; 1 en contra i 2 abstencions.

Per tant, com que no hi ha més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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