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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam
la sessió d’avui.

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. 1146/19 , presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l’aprovació
del decret pel qual es regulen els habitatges desocupats.

Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 1146/19,
relativa a l’aprovació del decret pel qual es regulen els
habitatges desocupats, 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:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, enfriar el
mercado de los alquileres para que las familias puedan acceder
a una vivienda adecuada tiene al menos dos caminos claros:
por un lado, limitar el precio de los alquileres, y, por otro
lado, poner a disposición viviendas sociales a la población.

La primera de las medidas, de momento, el Gobierno de
España ya nos ha dejado claro que no quiere llevarla a cabo y
por eso no ha salido el decreto de vivienda estatal; es cierto
que tiene algunas medidas buenas, como, por ejemplo, los
incentivos fiscales o elevar el tiempo de contrato de tres a
siete años, pero faltan dos fundamentales: una, que los
ayuntamientos puedan fijar el límite a las rentas de alquiler, y
otra, no menos importante, que es la de limitar el incremento
de las rentas al IPC, en caso de que se prorroguen los
contratos.

Y es que convendrá conmigo en que no sirve de nada subir
a siete años la duración de los contratos si es que los fondos
buitre, durante las prórrogas de esos siete años, pueden subir
el precio lo que les dé la gana. Y ante esas presiones de los
bancos y de los fondos buitre no ha aguantado el tirón el
Gobierno de España y les está haciendo el caldo gordo a los
grandes tenedores.

Y hablando de grandes tenedores, aquí, ya en Baleares,
gracias a la Ley de vivienda, estos han declarado 859 viviendas
vacías, 30 de ellas en Ibiza. Sabemos que es tan solo la punta
del iceberg y que hay muchas más no declaradas. Nos
encontramos, hoy por hoy, que, a falta de reglamento que
regule estas viviendas vacías, su registro en el Registro de
Viviendas Vacías y la cesión o el protocolo de cesión a la
administración, dependemos de la buena voluntad de los
grandes tenedores, de que sus técnicos, sus técnicos de la
conselleria, visiten estos pisos.

Pero, mire, un Govern que se precie de serlo, no puede
estar a expensas de la buena voluntad de empresas cuyo único

fin es la especulación con la vivienda. Y no será posible
avanzar con diligencia si no es aprobado este reglamento que
debe regular el registro y la cesión de estas viviendas. Es
cierto que este reglamento fue elevado a exposición pública
el día 10 de agosto de 2018, ya ha sido informado por el CES,
a estas alturas debería estar informado por el Consell
Consultiu y parece que está otra vez en exposición pública.

Mire, ya ha pasado casi un año desde la aprobación de la
Ley de vivienda y un reglamento tan importante para la vida de
la gente sigue sin estar aprobado, y desconocemos las razones,
y por eso le preguntamos ¿cuándo piensa el Govern aprobar
este reglamento? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Doncs, té la paraula el conseller Sr.
Marc Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Feia vostè referència, Sr.
Morrás, que el Decreto ley tiene buenas medidas, algunas
medidas buenas, diu vostè; jo li diria que tenía algunas
medidas buenas, perquè aquest decret llei no hi és, no és
vàlid i, per tant, no el podem aplicar, malauradament.

En qualsevol cas, vostè sí que feia referència al decret, va
fer exposició pública, l’informe del CES hi va ser; com a
conseqüència del decret llei, nosaltres vam introduir algunes
millores, ens obligava a una nova exposició pública. Aquesta
nova exposició pública està previst que finalitzi aquesta
mateixa setmana, ens mirarem les al·legacions que, en tot cas,
s’hi puguin presentar, i  ho trametrem immediatament al
Consell Consultiu, que és la darrera passa que hi falta. I tan
just tenguem el dictamen del Consell Consultiu, llavors ja
podrem realitzar l’aprovació d’aquest decret.

La previsió és que açò és lògic pensar que en qüestió d’un
mes i mig més o manco estiguem en condicions d’aprovar el
decret i, per tant, haurem complert en aquest sentit.

En paral·lel, el que sí fem és ja ens hem posat en contacte
amb els 45 grans tenidors que ens han cedit habitatge. Aquests
45 grans tenidors que ens han cedit habitatge amb dos
d’aquests ja hem tancat dates concretes per visitar aquests
habitatges i, a partir de la setmana que ve, els inspectors
començaran ja a fer les primeres visites, els tècnics de la
direcció de la general, a fer les primeres visites per valorar la
qualitat i les condicions en què es troben cadascun d’aquests
habitatges i veure, no?, si són aptes o no perquè puguin ser ja
incorporats al parc d’habitatge públic de l’IBAVI.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Morrás, té vostè la paraula.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. Conseller. Está bien que se acoja... que, bueno,
han tenido que adaptarlo al nuevo decreto, cuando en realidad
ya lo podían haber hecho, aprobado, antes de que saliese el
decreto estatal.

Pero, mire, nos da usted la razón diciendo que nos hace
falta este reglamento ya en Baleares, porque si de 45 grandes
tenedores solo 2 han mostrado la disposición de que sus
técnicos vayan a visitarlos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

..., flaco favor estamos haciendo a la ciudadanía. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Moltes gràcies. Fa falta aquest decret, per suposat, en som
perfectament conscients, i els decrets que també estableix la
mateixa llei que s’hauran de desenvolupar, i que dins la
propera legislatura, i estic convençut que ho podrem fer tots
junts, haurem de desenvolupar per seguir fent passes. La lluita
per facilitar l’accés a l’habitatge és un paquet de moltes
mesures a nivell estatal, a nivell autonòmic, la llei juga fort,
però també el Pla d’habitatge; hem pres moltes decisions, van
enfocades totes a resoldre un mateix objectiu i aquest és un
dels quals amb el que no ens hem aturat de fer feina, el que
volem, sobretot, és que sigui un bon decret, que acompleixi
evidentment tots els requisits i tota la tramitació pertinent.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

I.2) Pregunta RGE núm. 1151/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa al parc natural d’Es Trenc.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 1151/19,
relativa al parc natural d’Es Trenc, que formula la diputada Sra.
Olga Ballester i  Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, en junio de 2017, en un
pleno desangelado, donde no acudió ni un solo vecino de
Campos, y donde recibió las críticas de toda la oposición, se
aprobó la declaración d’Es Trenc-Salobrar de Campos como
parque natural, sin haber realizado usted, en colaboración con
los vecinos, todo el trabajo previo, el importante, el que da
sentido a esta figura de protección que es la realización del
Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el PORN, que es
el verdadero instrumento para poder proteger este espacio
natural de alto valor ecológico.

Es Trenc ya es ANEI, LIC, ZEPA, ZEC, parque natural,
tiene ya todas las figuras de protección existentes habidas y
por haber, eso sí, sobre el papel, porque, un año más tarde, en
julio de 2018, Es Trenc seguía sin tener el PORN para hacer
efectiva y real su protección, a pesar de que la ley básica de
2007 le obliga a usted a tenerlo aprobado en un año.

Conseller, imagino, ya han pasado casi dos años, que usted
habrá cumplido con su responsabilidad con Es Trenc y con los
vecinos. Conseller, ¿nos podría indicar la fecha de aprobación
del PORN del Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de
Campos?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Molt bon dia, moltes gràcies, Sra. Diputada, per la seva
pregunta. S’ha deixat una petita part, el 1991 aquest Parlament
va donar un mandat que era protegir Es Trenc-Salobrar de
Campos com a parc natural, un mandat que no va ser complert
fins al 2017 per aquest Govern. Ens sentim orgullosos d’haver
complert aquell mandat que ja es va fer el 1991, la degradació
d’Es Trenc no hauria estat la mateixa si, probablement, hagués
escoltat aquest Parlament.

Evidentment, hem fet feina des del primer moment per
recuperar la situació , tenim un avantprojecte de PORN, un
avantprojecte de PORN que ha de ser millorat per
l’experiència de la gestió i ha de ser millorat en el marc d’un
procés participatiu. La mateixa llei de creació d’aquest parc
dóna dos anys per fer el PORN, ho estableix la disposició
primera, però ja fem feina per als principals actes d’aquest
PORN: 1. En gestió, ja tenim l’equip tècnic que gestiona
l’espai, amb un acord amb el consell hem aconseguit la Caseta
de Caminers com a centre de logística i  amb un acord amb
l’Ajuntament de Campos tenim ara mateix oberta una oficina
en aquell municipi.

Amb l’objectiu de conservació també hi fem feina, que és
la clau per a un espai natural protegit, el primer objectiu, és la
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recuperació dels sistemes dunars, recollint les llavors del
CEFOR per a la replantació de zones impactades, eliminant
espècies invasores, fent l’eliminació d’esteses elèctriques,
per tant, avançant significativament en la conservació de
l’espai, reduint la pressió  de les instal·lacions de la
temporada.

El tercer gran objectiu que ha de tenir el PORN i que
contempla la regulació de l’ús públic, i per això ja fem feina
amb els aparcaments dissuasius per reduir la pressió, ja tenim
la llicència de l’aparcament de la Barralina i el projecte
redactat de l’altre.

A més a més, ja hem fet la senyalització bàsica, tríptics
informatius i hem arribat a un acord, a través de l’ITS, per fer
a Can Estela un centre d’interpretació ambiental. Ja hem dut a
terme, a més a més, accions de voluntariat i es potencia la
investigació.

Per tant, gestionam els reptes que planteja Es Trenc-
Salobrar de Campos a dia d’avui i planificam el seu futur.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, conseller. Efectivamente, usted me comenta que
tiene dos años para realizar el PORN, está obligado por ley, no
un año, porque, efectivamente, tras la declaración del parque
natural usted modificó la normativa autonómica para darse un
plazo de dos años; usted es muy ambicioso en las normativas
medioambientales acortando los plazos, eso sí, a la hora de
exigir a los demás, porque cuando esta exigencia es a sí
mismo los plazos se tornan laxos y se estiran como un chicle.
Pues bien, efectivamente, usted, según la disposición
transitoria primera de su ley, tiene un plazo de dos años para
aprobar el PORN, y además asegurando, según las directrices
europeas, la participación activa en la redacción de este plan
de las personas que viven y conviven en este espacio. 

Usted me ha estado hablando de muchas medidas, pero
usted no me acaba de decir cuándo va a aprobar el PORN
porque, le repito, según la ley usted tiene un plazo de dos
años, dos años que, según la disposición final única, tendrá que
cumplir, porque si no los tribunales y las autoridades y los que
correspondan le harán guardar la ley.

Por lo tanto, conseller, espero que ahora en la réplica me
diga, por favor, el día, la fecha, cuando usted va a aprobar el
PORN para Es Trenc-Salobrar de Campos, en consenso con
los vecinos, porque así le implica la ley.

 Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Ballester, disposició transitòria primera, dir que tenc
clar que és la que marca el termini de dos anys per dur a terme
el PORN, i la reglamentació del PORN està marcada a la
LECO, el procediment que s’ha de seguir, aprovació inicial,
exposició pública, és un procediment garantista. Però, com
vostè bé ha dit, hi ha d’haver la participació de la ciutadania i
s’han de garantir els màxims consensos. 

Tenim el document tècnic d’aquest avantprojecte que és la
base d’aquest debat, però evidentment el més important serà
aconseguir aquest consens amb la ciutadania, però no es
preocupi, l’avanç significatiu en la gestió, l’avanç significatiu
en la conservació, en la gestió de l’ús públic, farà ara mateix
que Es Trenc-Salobrar de Campos sigui un espai molt millor.
Afrontam els reptes, els fem visibles i hi actuam a sobre.

Vostès estiguin d’acord, volen protegir Es Trenc o no?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1152/19 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa al personal d’urgències als hospitals.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 1152/19,
relativa al personal d’urgències als hospitals, que formula la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades, molt bon
dia. La majoria dels que ens asseiem en aquesta cambra i
sobretot els pacients que necessiten assistència als hospitals
i centres de primària de la nostra comunitat som molt
conscients que fan falta molts d’especialistes. De la mateixa
manera, i ho hem estat veient en les darreres setmanes, podem
notar el malestar dels mateixos professionals davant possibles
faltes de transparència, com vérem ahir mateix amb els
nefròlegs de Son Espases davant places que es buiden i no es
tornen cobrir i també veiem mobilitzacions i concentracions
arreu de l’Estat, i, com no, a les nostres Illes, per a una sanitat
millor i la dignificació de la professió.

Davant de tot això qui pateix aquestes conseqüències de la
manca de professionals són els usuaris i avui em centraré en
els que van a urgències, que una vegada allà algunes vegades no
poden ser atesos pels especialistes que necessiten perquè no
n’hi ha, i els deriven a altres hospitals creant caos i urgències
col·lapsades, com també vàrem veure fa poc es va denunciar
per part del Sindicat SATSE.
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Per això, m’agradaria saber, Sra. Consellera, si els nostres
hospitals tenen tot el personal que els correspon al Servei
d’Urgències, o millor dit, quines places dels Serveis
d’Urgències dels nostres hospitals es troben sense cobrir?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la Sra. Consellera
Patrícia Gómez.

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

Bon dia a tothom, gràcies, president. Sra. Diputada, jo no
negaré mai que en aquesta època de l’any la pressió
assistencial augmenta en determinats dies, també hem de dir
que la grip en aquesta comunitat autònoma es troba en una taxa
mitjana i, per tant, aquesta saturació i caos, que vostè
anomena, no puc estar més en contra d’aquestes expressions.
I per què? Perquè és cert que de vegades s’han de derivar
pacients, però això ocorre durant tot l’any, determinats
processos saben que tenim un hospital de referència, s’han de
derivar a l’hospital de referència per ser tractats.

Sap perfectament que tenim una bona coordinació de la
xarxa pública, que tenim el 061 que actua com a òrgan
coordinador, també des de l’1 de desembre hi ha un pla de xoc
on s’han incrementat molt els recursos de les urgències, i,
com vaig explicar la setmana passada a un diputat del Partit
Popular, s’han augmentat els llocs d’atenció de tots els
hospitals de l’illa de Mallorca, per exemple, es fa la reforma
a Manacor amb inversions molt importants, inversions que
consideram que són inversions, però també s’han ampliat els
professionals a mesura que es van obrint recursos. 

És a dir, tenim un pla de xoc, cada dia s’avalua l’estat de les
urgències de tots els hospitals durant diferents moments del
dia i en funció d’això doncs s’augmenta el nombre de llits o el
nombre de professionals que han d’atendre els pacients.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Sureda, té vostè la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. El caos i els col·lapses no ho dic jo,
crec que ho diuen els mateixos professionals que fan les
denúncies, és una realitat que s’ha d’acceptar. Moltes vegades
durant aquesta legislatura hem dit que s’han recuperat els
professionals que havíem perdut. Hi ha una manca de
professionals molt clara i el que no podem fer és dir que es
fan reformes, com per exemple la de l’Hospital de Manacor,
que és vera que era una reforma necessària i demanada per
aquest grup, però que quan hi hagi aquesta reforma feta no hi
hagi el personal que pugui donar servei i pugui utilitzar

aquestes infraestructures per ajudar els usuaris. Per exemple,
a l’Hospital de Manacor el desembre i el gener no hi va haver
a urgències cap especialista en pediatria o també hi va haver
problemes dins el mes de gener per tenir un radiòleg, i això
feia que es derivassin a altres llocs, no perquè sigui l’hospital
de referència Son Espases, sinó perquè no hi havia els
especialistes.

Pensam que és necessari i urgent estudiar i posar en marxa
una estratègia per poder estabilitzar i consolidar les places del
personal que tenim, però també fer una campanya per poder
convidar a venir a professionals i que de qualque manera es
facin complements d’equiparació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... amb altres comunitats, però que quedin aquí.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, president. Efectivament, té..., bé, coincidesc amb
algunes de les afirmacions que ha fet, amb tot no, eh!, però
amb algunes de les afirmacions que ha fet sí, per què? Perquè
és cert que falten pediatres, però també és cert que aquests
nins han quedat sense atenció perquè sap que els metges de
família estudien el seu currículum per poder atendre nins en
una situació determinada. A l’Hospital de Can Misses, per
exemple, hi ha un pediatre per a tot l’hospital; a l’Hospital de
Manacor n’hi ha dos, i és cert que estan de guàrdia i un d’ells
de vegades és un metge de família. 

Però jo li insistesc, l’important és que estiguin ben atesos.
I després una altra cosa que vostè ha dit: estabilitzar les
plantilles, fer les oposicions que ens hem compromès a fer,
que estam fent 5.100 places; augmentar els complements per
atreure; i també he parlat més d’una vegada d’un estudi que diu
que aquesta comunitat autònoma és la que més professionals
importa de medicina i més atractiva...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

... i més atractiva perquè facin feina aquí. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1168/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i  Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les aliances del Govern
en matèria agrària.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 1168/19, relativa
a les aliances del Govern en matèria agrària, que formula el
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Vidal, té vostè la paraula.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia. Sr.
Conseller, hem vist aquesta setmana passada als  mitjans de
comunicació que ha tengut reunions amb la seva homòloga de
la Generalitat de Catalunya, la Sra. Teresa Jordà, per fer un
lobby de països catalans, tal com surt als  mitjans de
comunicació, per dur a terme la política agrària comú. Sí,
repetesc, “lobby de països catalans” és el que diu el conseller
amb la seva homòloga, na Teresa Jordà, de la Generalitat de
Catalunya.

Jo li vull demanar, Sr. Conseller, això és cert? El que vostè
argumenta quan ho explica és que el clima mediterrani té una
sèrie de singularitats que són comunes a Catalunya i a les Illes
Balears, i jo li deman, si és cert que volen fer aquest lobby de
països catalans per a la PAC, la resta de comunitats autònomes
que tenen el mateix clima mediterrani, com puguin ser
València, Múrcia o fins i tot Andalusia, entrarien a formar part
d’aquest lobby per a la PAC? Sr. Conseller, fer aquest lobby,
quins avantatges reportaria per als pagesos de les Illes
Balears?

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Jo entenc que segons quines reaccions irritades perquè
parlem i facem col·laboracions amb la comunitat autònoma de
Catalunya s’emmarca dins la seva estratègia electoral, però si
volen parlem del sector agrari, d’un sector agrari on es
col·labora històricament amb Catalunya i València i amb un
clar exemple, una perspectiva geogràfica, són les nostres
comunitats veïnades amb les quals tenim un mateix clima, una
mateixa tipologia d’explotacions, uns sectors agraris molts
afins. Des d’una perspectiva també de feina en comú des de fa
més de trenta anys en centres d’investigació amb
organitzacions agràries, amb cooperatives, a nivell tècnic i

administratiu; evidentment també des d’un punt de vista
comercial tenint en compte que València i Catalunya són les
nostres portes d’entrada de molts de subministres i el mercat
de destinació dels nostres productes. 

Per tant, aquest govern evidentment col·laborarà amb totes
les comunitats autònomes que facin falta per aconseguir els
seus objectius en política agrària comuna. 

Hem anat a Europa a demanar el reconeixement de les illes
del Mediterrani, que siguin considerades com les illes del Mar
Egeu, la Direcció General d’Agricultura, veig que vostès no es
varen pronunciar. Hem estat amb Canàries i Aragó en la
defensa també dels minifundis com a explotacions agràries
que han de ser considerades amb la PAC, veig que vostès no
varen fer cap tipus de reacció. I hem demanat sempre que la
PAC sigui mediterrània a qualsevol fòrum de debat, fins i tot
aquest concepte va tenir tan d’èxit que la ministra Tejerina el
va copiar a la seva explicació per demanar que els del nord
tenguessin en compte els països del sud.

Però evidentment nosaltres hi som per col·laborar amb
totes les comunitats autònomes que recullin les nostres
singularitats. Volem una PAC territorialitzada, amb objectius
diferents, vostè entendrà que en comunitats autònomes que
(...) el seu objectiu és fixar la població, és lluitar contra el
despoblament no tenim aquestes afinitats. A l’arc mediterrani
compartim reptes i aquestes comunitats autònomes com
València i Catalunya reconeixen el fet insular. 

Per tant, ens ajuden a defensar els nostres interessos. No
sé si el Partit Popular es troba en aquest punt d’ajudar aquest
govern a defensar la nostra pagesia. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Mala legislatura per als pagesos de les
Illes Balears, Sr. Conseller. Els catalans no demanaran un euro
per a vostè, tot el que demanin ho voldran per a ells i un poc
més; se n’ha de recordar de la darrera negociació de la PAC,
sap que va passar a l’any 2014 quan es va negociar? El
conseller de torn que hi va anar, el seu antecessor, el Sr.
Company, va tornar amb un 25% més del que s’havia de gastar
a les Illes Balears, el seu antecessor va tornar amb 150
milions d’euros més, ell tot sol en reconèixer la insularitat de
les Illes Balears, en reconèixer...

(Remor de veus)

... els pagesos va dur doblers per a les Illes Balears. Vostè no
en durà cap, a l’inrevés, en dura menys, i, a més, els que dugui
no els sabrà gastar, pot estar content perquè no hi serà perquè
els que hauria d’haver gastat avui en dia no els ha gastat, hauria
d’estar al 50% de despesa i no ha gastat ni el 25%.
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Sr. Conseller, jo estic convençut que vostè se’n va anar a
fer domingueo a Barcelona i se’n va anar a fer un diumenge de
dominguero a parlar amb la seva homòloga de Catalunya...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor, silenci.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

... no varen parlar gens d’agricultura, varen parlar d’altres
coses i això no beneficia els pagesos de les Illes Balears. 

Sap que li dic, Sr. Conseller? Que encara n’ha d’aprendre
molt aquesta legislatura, encara n’ha d’aprendre molt i s’acaba,
i estic convençut que ha fet aquest postureo i aquest
domingueo simplement perquè quan s’hagi de negociar vostè
no serà conseller.

(Remor de veus)

Com li deia abans, mala legislatura per als pagesos de les
Illes Balears, se’n recordaran molts d’anys, d’aquesta
legislatura.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Vidal, el Parlament no és un circ ni és un espectacle,
els seus mateixos companys feien rialles i s’ho passaven bé
davant les barbaritats que vostè deia.

Dominguero, ja sé que li va saber greu que li digués
dominguero perquè vostè s’atorgava la representació del
pagès, va tenir la barra d’insultar organitzacions com Unió de
Pagesos, UCABAL, APAEMA en dir-los que no eren pagesos
quan eren aquí defensant la Llei agrària. Vostè s’atorga la
representació del sector agrari quan vostè ni és pagès. Jo
tampoc i ho dic, no tenc cap problema, però vostè no es faci
passar per pagès, i no intenti parlar com si fos el representat
del sector agrari.

Sap què va ser un drama del Sr. Company? Que va admetre
que l’Estat espanyol baixàs el seu percentatge per al PDR, no
va ser capaç de defensar això, no va ser capaç de dotar tot el
PDR que aquest govern ha estat de dotar. No va ser capaç de
posar en marxa el PDR, aquest govern ha estat de posar-lo en
marxa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller,...

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

... i és el quart a pagar més. Per tant, ja està bé...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... de dir barbaritats i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 1169/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l a diversificació de
l’economia.

Passam a la cinquena pregunta, la RGE núm. 1169/19,
relativa a la diversificació de l’economia, que formula el
diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Tadeo, té vostè la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, aquesta legislatura, al final d’aquesta legislatura
podem dir que el Govern, tot allò que havia defensat davant un
govern del Partit Popular a Madrid, idò ho ha deixat aparcat:
el nou model de finançament de les comunitat autònomes, el
nou REB que havia d’aprovar el mes de novembre, inversions
estatals, inversions estatutàries, la condonació del deute. Fins
i tot fa dues setmanes també li vaig parlar de la bonificació per
als fixos discontinus, i ja li dic que si demà no s’aproven els
pressuposts de l’Estat el que ja pot fer és demanar un decret
llei perquè aquesta bonificació sigui factible, que és
important.

També li diré..., un altre tema que també és important, que
també va venir aquí una ministre i conjuntament amb la
presidenta del Govern i vostè mateix idò es van posar una
medalla en dir que farien 8 projectes per al tema de Cemex,
perquè l’empresa havia anunciat que deixava de fabricar aquí,
que tancava l’empresa i avui la realitat és que el que tenim són
els treballadors que demanen poder fer un ERTO en lloc d’un
ERO, i confiaven en el que vostès els van dir, però, una vegada
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més, aquest govern ve... quan hi ha una problemàtica ve, diu,
però després no fa.

Quina és la realitat? Idò que avui aquests treballadors
passen pena, no tenen assegurada la seva continuïtat i vostès
els van donar una possibilitat que açò fos així, però realment
ja va ser en aquell moment quan es va dir que no tenia gaire
consistència el que estaven dient.

La realitat és que a la darrera Comissió d’Economia varen
parlar del tema de la diversificació econòmica i crec que tots
els grups parlamentaris  li van fer veure que aquesta
diversificació no es produïa tal com vostès havien dit. 

A partir d’aquí, creu que els treballadors de Cemex tenen
el seu futur garantit?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que en todo caso la semana
pasada..., le contestaré en primer lugar a la pregunta que usted
ha planteado, desde luego la respuesta sería sí.

En segundo lugar, a la respuesta que acaba de cambiar y
practicar de forma verbal, la semana pasada se reunieron... la
primera reunión de seguimiento pactada con los sindicatos y
empresa en Madrid con los dos directores generales, con los
representantes del comité de empresa, ahora están en el marco
de negociación, pero también se está trabajando en la
presentación y la articulación de los proyectos que, tranquilo,
se presentarán.

Ustedes siempre dicen que no se harán las cosas y después
siempre se hacen las cosas. El Sr. Company i Bauzá la semana
pasada alertaba de todos los riesgos que teníamos con materia
energética, ya ven que hay soluciones, el Sr. Marc Pons da
soluciones.

Nosotros nos hemos reunido y habrá soluciones.
Tranquilos. Mientras nosotros trabajamos ustedes sigan
bailando, pero nosotros buscaremos soluciones prácticas para
los trabajadores de esta comunidad autónoma...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... como seguiremos haciendo.

Lo que ustedes no hicieron fue en cualquier expediente de
regulación de empleo de la legislatura pasada hacerlo, y ahora
habrá planes de reindustrialización, los habrá, porque este

gobierno invierte en industria y trabaja en industria y tenemos
credibilidad. Y seguimos trabajando con la representación de
los trabajadores, puede preguntárselo; le dirán que se reúnen
prácticamente todas las semanas con nosotros. Están
negociando un ERE complicado, que es lo que se habló, que
los trabajadores, sus representantes sindicales negociarían con
la empresa el ERE, pero que en paralelo seguiríamos
trabajando y lo estamos haciendo.

No tenemos que poner foco a todas las negociaciones, Sr.
Tadeo, lo que tenemos que hacer es trabajar. Ustedes el único
foco que ponen es en el baile del Sr. Company y hasta en eso,
ojalá, se diversificasen un poco más.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en el baile
ustedes son los reyes de la conga, que esto no se le olvide
porque fue lo primero que hicieron.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

A partir de aquí le diré que todo lo que se está diciendo
aquí no es cierto, se han olvidado del REB, se han olvidado del
modelo de financiación de comunidades autónomas, las
inversiones estatales van hacia atrás, no hay inversiones
estatutarias, se han olvidado de hablar de la condonación de la
deuda, de los generadores para que Menorca no quede sin luz,
que vino la presidenta también a Menorca al día siguiente a
culpar un gobierno del Partido Popular, pero incapaz de dar
una solución.

Y con el tema de Cemex hicieron igual, vinieron aquí,
trajeron a la ministra, no hicieron ningún baile, pero vendieron
8 proyectos y de momento estos trabajadores no tienen nada
más que un ERE encima de la mesa cuando podrían tener, si
fuera cierto lo que decían, un ERTE, una regulación de empleo
temporal.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo... 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Tadeo, nosotros estamos trabajando con la
representación de los trabajadores y con la empresa y habrá
proyectos. Ahora está en un momento complicado, ni eso
ustedes son capaces de respetar cuando saben que las
negociaciones de los expedientes de regulación de empleo
son complejas y están siendo acompañadas y ellos lo están
reconociendo y nos han pedido que seamos todos... que les
dejemos trabajar, y ustedes ni siquiera son capaces de respetar
un periodo de negociación porque ustedes no partic ipaban,
nosotros sí lo hacemos. 

Dejen trabajar. Confíen y dejen trabajar, sean responsables
y dejen trabajar a la representación de los trabajadores y al
Gobierno que lo está haciendo y lo demostrará...

(Remor de veus)

Nosotros seguiremos trabajando por diversificar nuestra
economía, como estamos haciendo. Ustedes no hacen eso,
hablan de bailar. 

Le diré una cosa: prefiero bailar el baile de la conga por la
Ley de símbolos que ustedes avergonzados se fueron y
bailarlo con todas las entidades sociales fuera -y lo volvería a
hacer- que bailar con fascistas el Que viva España del Sr.
Company.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1170/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al trasllat dels llots
procedents de la depuradora de Ferreries.

Doncs passam..., passam a la sisena pregunta, la RGE núm.
1170/19,...

(Continuen els aplaudiments)

... -silenci per favor-..., relativa al trasllat dels llots procedents
de la depuradora de Ferreries -silenci per favor-..., relativa al
trasllat dels llots procedents de la depuradora de Ferreries,
que formula el diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Lafuente, té vostè la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor, senyores diputades, senyors diputats,
guardin silenci, per favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. El problema dels
fangs de la depuradora de Ferreries fa molta estona que roda,
vostè, al principi del mandat, va optar per deixar els fangs a la
mateixa depuradora i va encarregar un projecte en aquest
sentit. Després, en el mes de març de 2017, va baratar
d’opinió, va aturar el projecte, va fer una roda de premsa amb
la presidenta del Consell Insular de Menorca i amb el batle de
Ferreries i va anunciar que traslladaria els fangs de la
depuradora a Ferreries.

Fa dos anys que va fer aquesta roda de premsa, un parell de
vegades li hem demanat com estava aquest assumpte, ha
explicat que estava pendent de l’Ajuntament de Ferreries, que
estava pendent de la conselleria. Per açò li demanam ara que
expliqui quina és la situació exacte, quin és el calendari, quin
cost ha tingut fins ara i  quin cost tindrà i quan serà efectiu
aquest trasllat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Lafuente per la pregunta que m’ha fet,
així em permetrà explicar. Estic d’acord que jo vaig
encomanar un projecte de dipòsit dels fangs, a continuació de
les recomanacions que havia fet l’equip tècnic del Sr.
Company, vaig seguir la feina feta pel Partit Popular que havia
decidit que la millor opció era fer un dipòsit.

I sí, vaig canviar d’opinió, aquest conseller canvia d’opinió
quan l’Ajuntament de Ferreries i el Consell Insular de
Menorca li demanen que cerqui una alternativa, li demanen que
canviï la postura del Partit Popular. I evidentment aquest
conseller escolta, és un conseller d’equip, un conseller que no
decideix les coses sol, i decideix que si l’Ajuntament de
Ferreries i el Consell de Menorca demanen una cosa, els
escoltam i tirarem endavant. No deixarem aquesta herència
definitivament allà al municipi.

Dia 28 de gener va sortir a licitació el concurs per al
trasllat dels llots, té de termini per entregar les ofertes fins
dia 4 de març i el termini d’execució és de 12 mesos. Per tant,
acomplim amb la paraula donada a l’ajuntament i al Consell de
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Lafuente té vostè la paraula.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per la seva
explicació, però en base al que vostè em diu estarem d’acord
que no acomplirà l’acord d’aquest Parlament, el mes d’octubre
de l’any 2018 es va aprovar una resolució, que deia
concretament: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar el trasllat dels fangs o
residuals de la depuradora de Ferreries fora de l’illa, per al seu
adequat tractament el primer trimestre del 2019". I li van
donar suport els partits que li donen suport al Govern.

De “continuar” res, “començar”, perquè encara no han
començat, i evidentment en el primer trimestre no estaran
tractats els fangs. Fa quatre anys que vostè té la responsabilitat
i en quatre anys el que ha fet és baratar d’opinió, gastar primer
en un projecte, ara gastar en un altre i  quatre anys per
començar a fer l’adjudicació. Adjudicació que inicialment a la
resposta escrita havia de durar 8 mesos, quan es firmés el
contracte, i ara en durarà 12; que inicialment havia de costar
1 .650.000 euros, segons em va contestar per escrit, i ara
costarà 1.900.000 euros, més IVA.

I a més, per acabar d’arranjar les coses, envia les bases de
la licitació al Diari de la Unió Europea, ho tramet en català
i li ho tornen, per retardar encara més aquesta solució, deu ser
per açò de les aliances que té amb el tema agrari amb la
Generalitat de Catalunya, o per la seva amistat i admiració amb
el separatista, Sr. Torra, que ho envia en català a la Unió
Europea.

Quatre anys per fer un contracte  de licitació i encara
s’equivoca. En definitiva, incomplint acords d’aquest
Parlament, manca de competència...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... i, en definitiva, posant en perill la contaminació a Menorca.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

“Posant en perill la contaminació de Menorca”. Vostès,
vostès que varen fer el projecte de la depuradora ni pensaren
en aquest fet, ni pensaran que els fangs estaven contaminats,
ni cercaren l’alternativa. Que després decidiren que
l’alternativa era deixar-ho allà in situ. És clar que he canviat
d’opinió i sí, fem les coses bé.

Vostès..., vàrem escoltar el consell i l’ajuntament, cosa
que vostès no feren, vostès decidiren, sols, el Sr. Company
totpoderós, fer el projecte allà. Jo vaig seguir les indicacions,
sí que vaig comanar el projecte i vaig canviar de criteri, quin
problema té vostè en canviar de criteri si li ho demanen dues
administracions? És que vostès no escolten, no saben escoltar
i mai no ho fan. Nosaltres canviam de criteri, vostès liciten les
obres i després tenim fiascos com el del metro, perquè no es
calculen bé les coses. Si ens hem retardat perquè ho hem
analitzat bé, perquè hem replantejat el projecte, perquè hem
ajustat els preus, perquè volem que surti bé. 

Tenim un deute amb Ferreries i el complirem i ho farem
bé, amb tots els doblers necessaris, amb el temps que faci
falta perquè el trasllat sigui segur. Canviar d’opinió és ser
rigorós si fa falta i nosaltres som rigorosos. Vostès deixaven
els fangs a Ferreries, quan nosaltres vàrem canviar d’opinió,
després semblava que era idea seva. Ja està bé d’intentar
enganar el poble de Ferreries.

Aquest Govern compleix els seus acords, aquest Govern
compleix la seva paraula i si ens hem retardat 5 dies pel tema
del català, és per l’únic que vostès s’han preocupat dels fangs,
per intentar mesclar els fangs de ferreries amb un tema de
llengua. Flac favor li fa vostè a la gestió d’un tema tan seriós
com són els residus perillosos de Ferreries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 1253/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Núri a Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la situació dels
infants amb autisme de Gaspar Hauser.

Doncs passam a la setena pregunta, la RGE núm. 1253/19,
presentada en substitució de la RGE núm. 1171/19, relativa a
la situació dels infants amb autisme de Gaspar Hauser, que
formula la diputada Sra. Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Riera té vostè la paraula.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. L’entitat Gaspar Hauser feia més de
40 anys que prestava serveis a persones amb espectre autista,
però el mes de setembre va perdre el concert del Govern per
a la detecció primerenca. A finals d’octubre va perdre el
concert de la residència i el centre de dia també va ser
cancel·lat i l’entitat va continuar amb el servei d’atenció
educativa a 68 nins en aules especialitzades de centres
ordinaris i 7 nins en unes aules d’educació especial a Palma.
Un servei, però, inestable, que la Conselleria d’Educació es va
comprometre a resoldre el més aviat possible davant l’angoixa
dels afectats. Així se’ns va dir reiteradament en aquest
Parlament.
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Però ha passat mig any, Sr. Conseller d’Educació, i les
famílies encara esperen una resposta del Govern. Enlloc de
solucions reben llargues, durant sis mesos, des de principi de
curs, un curs perdut per als nins, un curs perdut per als
professionals i un curs perdut per a les famílies que estan
desesperades i veuen com passen els dies, els professionals
se’n van i no tenen una solució.

Són nins fràgils, Sr. Conseller, la majoria són no verbals,
que no poden expressar el que senten amb facilitat, que els
afecten molt els canvis i que necessiten mantenir els seus
referents. Ara se li acaba el temps, ens voldria dir com i quan
pensa donar una resposta a aquestes famílies amb nins
d’espectre autista?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
amb aquests temes jo li demanaria una mica de tranquil·litat,
la Sra. Fina Santiago ja va contestar per què es varen rescindir
aquests contractes des del punt de vista dels Serveis Socials,
no estaven autoritzats.

Nosaltres, des que hi som hem trobat aquesta situació i li
diré  què hem fet. En primer lloc, jo, en primer lloc, vull
reconèixer la feina que fan els centres d’educació especial a
les Illes Balears, que és una feina realment seriosa i rigorosa.
El Centre Gaspar Hauser que fa efectivament uns 40 anys que
fa feina, ha tengut problemes i ho diré finament, de gestió.
Uns problemes de gestió que suposen, per les notícies que
tenim, que haurà de fer un “daixò” de creditors i un ERO, i
això evidentment no depèn de l’administració.

Nosaltres durant aquest temps els al·lots, el nombre de
nins que vostè ha dit, han estat atesos, perquè els centres
d’educació especial, més les aules ACE, el personal docent ha
estat realment contractat per part de la conselleria amb
pagament delegat. Per tant, nosaltres fem això.

Quina és la situació? Nosaltres en aquest moment hem fet
27 reunions amb pares, amb mares, amb famílies, amb els
treballadors, amb els comitès d’empresa, amb Gaspar Hauser,
amb Asnimo per tal de trobar una solució. Hem mitjançant.
Quina és la possible solució? O bé, que Asnimo se subrogui en
la feina que fa Gaspar Hauser, per impossibilitat de Gaspar
Hauser de seguir fent aquesta feina, o bé treure un altre
concurs per tal de veure qui gestionarà les aules ACE i el
centre d’educació especial.

Nosaltres mitjançam en aquest sentit, però en aquests
moments la situació està bàsicament en la possibilitat
d’entendre’s Asnimo i Gaspar Hauser. Nosaltres hi fem feina,

hem fet reunions, hi dedicam dia sí i dia també, perquè
realment tenir clar que la solució és clau per a aquests infants.
Però els al·lots no han estat desatesos, fins i tot hem creat un
equip ADISOC, un equip d’atenció dels nins d’espectre autista,
que treballen en aquells centres amb aquells nins que realment
poden tenir més dificultats.

Aquesta ha estat la nostra resposta. Per tant, per nosaltres
no quedarà i farem l’impossible perquè quan Asnimo se’n
vulgui fer càrrec sigui el més aviat possible. Nosaltres ens
hem preocupat i ocupat d’aquest tema, això li ho puc
assegurar.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Però miri, només faltaria que
haguessin estat desatesos aquests nins, només faltaria!, el que
passa és que li demanen una resposta. Miri, dia 4 de desembre
vostè va assegurar que havia tengut cinc reunions amb les
famílies i apostava per l’educació inclusiva; dia 11 de
desembre, la Sra. Santiago va dir que eren sensibles i els
ajudaven a cercar una solució, una setmana després varen dir
que farien l’impossible per evitar el tancament de l’entitat, ara
ens diu que ha fet 27 reunions, però la realitat és que
continuen igual, Sr. Conseller.

Miri, vostè té la responsabilitat de donar una resposta a
aquestes famílies, d’assegurar un servei educatiu amb les
màximes garanties, sobretot quan parlam de nins que
necessiten una atenció especial, que necessiten unes teràpies
per al seu trastorn d’espectre autista i que necessiten mantenir
els seus referents.

Vostè, Sr. Conseller, que eren els que deien que eren el
Govern de la gent, que tenen més recursos que ningú i que
apostaven per l’educació exclusiva, i ara demana a les famílies
que tenguin paciència, que tenguin tranquil·litat? Les famílies
el que volen és una resposta, així que faci el favor d’aprofitar
la rèplica i els digui, com i quan pensa donar una resposta a
aquestes famílies que l’estan esperant. Se li acaba el temps, Sr.
Conseller, doni una resposta i si no deixi de gestionar una àrea
tan sensible i que perjudica tantes famílies.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

Sra. Riera, president, diputats i diputades. Sra. Riera, vostè
diu una cosa i la contrària, els nins han estat atesos des del
primer moment, no han estat desatesos i cercam una solució
i la solució no depèn de l’administració; a veure si ho entén
d’una vegada, es tracta que Gaspar Hauser i Asnimo es posin
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d’acord, o subroguen el contracte o durem a concurs aquesta
nova situació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

..., aquesta és la realitat, Sra. Riera. Nosaltres ens preocupam
dels infants, vostès els amaçaren...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, gràcies.

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

... tota la passada legislatura.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1147/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les mesures
per equiparar la inversió en serveis socials.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta, la RGE núm. 1147/19,
relativa a les mesures per equiparar la inversió en serveis
socials, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades. Bé,
l’Associació de Directors i Directores i Gerents de Serveis
Socials han realitzat per tercer any consecutiu una detallada
anàlisi dels pressuposts que els ajuntaments de més de 20.000
habitants dediquen a serveis socials i a promoció social amb
dades corresponents al 2017. 

Segons dades corresponents als 404 ajuntaments amb els
quals s’ha fet aquesta anàlisi, 31 ajuntaments majors de
20.000 habitants arriben a l’excel·lència en inversió en serveis
socials, en aquest rànquing hi tenim Maó i Ciutadella, ambdós
ajuntaments de Menorca; 40 poden considerar-se pobres en
serveis socials, hi tenim Sant Josep, on la despesa no arriba a
40,40 euros per habitant; i 56 es troben en precari, hi tenim
l’Ajuntament de Santa Eulària del Riu on la despesa social el
2017 no tan sols ha estat inferior a 50 euros per habitant, sinó
que, a més a més, s’ha reduït. Bé, com ja he dit, és una anàlisi
de 404 ajuntaments de tota Espanya de més de 20.000
habitants.

Entre els criteris d’excel·lència en inversions en serveis
socials hi ha despeses superiors a 100 euros per habitant a
l’any, que la despesa social per habitant de l’exercici actual no
s’hagi reduït de l’exercici anterior, que la despesa social sigui,
representi almenys un 10% del pressupost total no financer de
l’ajuntament, i finalment un requisit de transparència financera
que permeti acarar al portal de transparència de la web
municipal el desglossament pressupostari i el detall de la
despesa social imputat a la funcional 23, que fa referència a
serveis socials i promoció social.

Bé, a l’esforç inversor dels ajuntaments també es
contemplen les transferències que reben de les comunitats
autònomes, de manera que en bona mesura aquestes han de
sentir-se també responsables dels resultats obtinguts als
ajuntaments del seu territori. És per això que demanem a la
Conselleria de Serveis Socials, quines mesures pot prendre la
Conselleria de Serveis Socials per equiparar la inversió dels
ajuntaments en serveis socials de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra. Consellera Fina
Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. El primer que he
de dir és que l’associació que vostè ha anomenat no és una
associació oficial, és una associació de directors i gestors de
serveis socials d’àmbit privat, no és d’àmbit públic, i no tenen
cap dada oficial. Tot i així, coincidesc amb vostè que ens hem
de preocupar pel baix finançament en temes municipals que hi
ha a la nostra comunitat autònoma.

El Govern de les Illes Balears, el Pla de finançament dels
serveis socials, dirigit als municipis i pactat amb els consells
insulars, té dos grans blocs per ajustar la inversió: un seria el
50%, des del Govern de les Illes Balears es paga el 50% de les
unitats bàsiques de serveis socials, que és a la Llei de serveis
socials. I després el que té són indicadors variables, la
disposició geogràfica, l’índex d’envelliment, la població
infantil, l’índex d’immigració, i tot això té uns punts que
poden anar de 0 a 20 o de 0 a 30. I després té un altre
indicador, que és el pressupost que gasten els municipis, que
se li dóna un màxim de 10 punts; només 13 municipis de la
nostra comunitat autònoma tenen aquests 10 punts, la resta no
arriben a aquests 10 punts, són municipis de Mallorca, de
Menorca i de Formentera, d’Eivissa no n’hi ha cap.

A tot això vostè hi ha d’afegir que durant més de sis anys
no s’ha invertit un euro als serveis municipals per la
responsabilitat de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració pública, coneguda com a Llei Montoro, per
part dels municipis, que es va declarar inconstitucional, però
durant sis anys ha fet que els municipis no invertissin res. 

Nosaltres podem invertir més doblers, és cert, sempre es
pot invertir més, però els que han de fer l’esforç són els
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municipis. Així no hi ha cap dubte per part dels municipis que
s’ha d’invertir en policia municipal, en festes culturals, en
neteja, però en serveis socials sempre hi ha aquest entrebanc
d’invertir. Per tant, nosaltres pensam que el Govern, que té la
responsabilitat de mantenir una certa equitat, acompleix, i
pensam que els esforços municipals han de ser més grossos
per equiparar els serveis socials municipals a una mitjana
estatal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 1172/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la transparència de la
Conselleria de Salut durant la present legislatura.

Passam a la següent pregunta, la novena pregunta, la RGE
núm. 1172/19, relativa a la transparència de la Conselleria de
Salut durant la present legislatura, que formula el diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquesta legislatura,
mentre vostè ha parlat seguit de transparència en aquest
parlament, ha anul·lat reunions informatives amb sindicats
només perquè havien denunciat un real col·lapse d’urgències;
ha amagat raons de dimissions; ha mantingut una gestió poc
transparent, com és l’exemple de la duplicitat del sistema
d’incidències hospitalàries; ha negat la falta de personal
sanitari, i tot que és evident ara, el darrer exemple, a
l’infermeria de Son Espases; ha negat desequilibris territorials
de professionals sanitaris, per posar-li un exemple, el que hem
parlat aquí abans, un pediatre hospitalari per cada 1.200 boixos
a Mallorca, un pediatre hospitalari cada 3.500 boixos, 3.500
boixos, a l’àrea sanitària d’Eivissa-Formentera. I és més, altres
exemples de transparència, tot el Servei de Nefrologia de Son
Espases l’ha acusada de falta d’experiència a l’hora de
nomenar el cap de servei, i, a més, a més, després d’anunciar
vint vegades i durant tres anys oposicions per a 4.500 places
i convocar-les sis mesos abans de les eleccions, els opositors
a la places de medicina de familia l’han denunciada per joc
brut, per irregularitats, per filtracions, per arbitrarietat i per
ocultació de les dades de correcció als sindicats.

Per tant, Sra. Consellera, considera que la seva conselleria
ha estat transparent aquesta legislatura? Què ha passat amb
aquestes oposicions, Sra. Consellera?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, per fer-me aquesta
pregunta i permetre’m una setmana més fer balanç de la
legislatura i comparar la situació que teníem a l’any 2015 i la
que tenim a dia d’avui.

Vostès publicaven les llistes d’espera? No, ni tan sols
trimestralment, ara estan disponibles en xarxa on line cada dia,
qualsevol ciutadà pot consultar per servei i per hospital.

Vostès què varen fer amb la figura del Defensor de
l’Usuari? Se’l varen carregar, avui existeix la figura del
Defensor de l’Usuari.

El Decret de garantia de demora, també se’l varen carregar,
avui tenim Decret de garantia de demora.

Què feren amb les despeses dels consellers, dels alts
càrrecs, es publicaven? No, avui es publiquen, es publiquen i
estan a disposició de qualsevol ciutadà. I això entre d’altres
coses. 

Aquest govern ha recuperat el diàleg que vostès havien
perdut, perquè no poden parlar de diàleg social, l’havien perdut
del tot, en educació, en serveis públics, amb qualsevol
treballador d’aquesta comunitat autònoma, totalment perdut.
Transparència zero, perquè ni tan sols es reunien; avui està
recuperat.

En aquesta legislatura, en aquesta legislatura no poden dir
que mai no hagi vengut al Parlament a retre qualsevol tipus
d’explicació, saben perfectament que estic a disposició de tots
vostès i he vengut totes les vegades que han estat necessàries
i continuaré venint mentre sigui necessari i vostès ho demanin,
per una altra banda.

I després, vostè ara digui'm que som un Govern menys
transparent que el que vostès varen fer durant quatre anys, Sr.
Serra, crec que viu a un altre moment. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, viu vostè fa quatre
anys endarrera, no sé per què m’ha de dir que visc a un altre
moment, jo l’únic que li dic és el que passa ara i el que passa
ara no m’ha contestat, un exemple de transparència, li he
preguntat per les oposicions i vostè no me les ha contestades.

És normal, perquè amb aquestes oposicions vostès han
impugnat preguntes irregularment, han ocultat les dades de
correcció dels exàmens i han evitat, així, la presència sindical
que ho havia demanat de forma repetida; han retardat la
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publicació de notes i no han entregat les fulles de resposta
després de l’examen.

Amb aquest examen vostè  ha aconseguit que quedassin
descobertes la meitat de les places de medicina de família,
perquè aquí ha estat l’única comunitat on no s’han cobert
totes, amb un exemple del que vostè entén per fidelització.

Gràcies a la seva gestió, s’han perdut 114 places, per no
cobrir-les en aquestes oposicions, perquè corresponen a taxes
de reposició, quan els metges de família de Balears tenen la
ràtio de targetes més elevada d’Espanya.

I la contestació del seu director de Recursos Humans ha
estat bananera, per la manca de respecte al procediment, als
candidats i a la intel·ligència, perquè va donar una data de
correcció errònia, Sra. Consellera; ell diu que li varen dir, que
li varen dir, per què, Sra. Consellera? Qui és el responsable
d’aquest disbarat? Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, manipula la informació de manera
repetida setmana rera setmana, aquí s’han fet 10 exàmens
d’oposició i no hi ha ni una sola impugnació, ni una sola
impugnació. Vostè es passa tot aquest argumentari, són uns
comunicats anònims que es varen fer a un mitjà de
comunicació, comunicats anònims. Hem fet 10 exàmens ja,
cap imposició. Per tant, menteix contínuament, Sr. Serra.

Aquí ja fa dues setmanes m’acusa de les urgències, de la
manca de professionals, etc., i no té... utilitza arguments
totalment falsos, totalment falsos; avui, la sanitat en aquesta
comunitat autònoma és molt millor i molt més transparent que
fa quatre anys.

L’únic transparent que han fet vostès és tornar els 212.000
euros de finançament il·legal del Partit Popular. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 1173/19, presentada per
l’Hbl e. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popul ar, relativa a la tasca dels
assessors del Govern.

Doncs, la desena pregunta és la RGE núm. 1173/19,
relativa a la tasca dels assessors del Govern, que havia de fer

la Sra. Margarita Prohens i Rigo, decau per absència de la Sra.
Diputada.

I.11) Pregunta RGE núm. 1105/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i  Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la situació del
transport aeri sanitari a partir de la nova adjudicació.

Per tant, passam a l’onzena pregunta, la RGE núm.
1105/19, relativa a la situació del transport aeri sanitari a
partir de la nova adjudicació, també decau per absència del Sr.
Diputat, el Sr. Nel Martí.

I.12) Pregunta RGE núm. 1148/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i  Fernández, del
G rup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la
funció dels inspectors turístics.

Per tant, passam a la dotzena pregunta, la RGE núm.
1148/19, relativa a la funció dels inspectors turístics, 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.
Miri, volia demanar-li per una qüestió que em preocupa i que
crec que també preocupa els ciutadans i ciutadanes d’aquesta
ciutat i molt segurament d’altres zones a les quals hi ha
lloguer turístic a les nostres Illes. Vostè segurament sap que
vaig demanar documentació a la consellera per saber per què
s’havien tancat els expedients de les denúncies de Poble
Espanyol Apartments, vaig haver de demanar després l’empara
a la presidència d’aquest Parlament perquè no havia rebut
aquesta informació i, una vegada la vaig rebre, sí que vaig
poder comprovar que es va demanar als veïnats denunciants
que fessin la feina que, des del nostre punt de vista, haurien de
fer els inspectors.

Aquestes mateixes setmanes hem sabut també, hem
conegut un altre cas a la zona de l’Escola Graduada, en la qual
s’ha contestat per part de la conselleria el mateix, que si no
aporten els veïnats la documentació relativa a la publicitació
en pàgines webs o en altres espais o en immobiliàries, no hi
poden anar, no poden enviar els inspectors.

Llavors, atès que en dos casos molt semblants en els quals
hi ha denúncies dels veïnats, la resposta és la mateixa, i també,
atès que ja veiem que, per exemple, en aquesta barriada de Son
Espanyolet, això ha provocat la reacció airada dels veïnats que
han posat pintades a les parets, en les quals es diu que els
propietaris són prepotents, són incívics i que los políticos les
dejan hacer, y no acabaré la frase per mantenir el decòrum
parlamentari, nosaltres li volem demanar que si almenys en
dos casos coneguts, com aquests que he citat, de presumpte
lloguer turístic il·legal, s’ha demanat als veïns fer la feina dels
inspectors, quin és el treball que fan aquests funcionaris?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs, té la paraula la Sra.
Presidenta del Govern, Sra. Francina Armengol.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, una vegada
més em demana sobre la mateixa qüestió que ja hem debatut
a diferents ocasions en aquest Parlament. Dir-li que crec que
coincidirem vostè i jo que ara podem debatre d’això perquè hi
ha un marc regulador que hem pactat, que podem tirar endavant
una llei valenta que, evidentment, fa possible controlar una de
les qüestions que ens preocupava com era el lloguer de
vacances en aquesta comunitat autònoma.

Recordar que abans on hi havia una llei i que el conseller
del ram incitava que s’incomplís la llei, els inspectors o els
funcionaris no perseguiran aquesta causa. Tot això ha canviat
durant aquesta legislatura, s’ha fet un marc regulador que
s’acompleix per part de les institucions públiques.

Em permetrà, Sra. Camargo, que comparteixi una qüestió
que em sembla prou bàsica, jo defens la feina dels treballadors
públics, de tots els treballadors públics de la nostra comunitat
autònoma, i crec que també s’ha de tenir el respecte als
inspectors de turisme els quals són 15 a l’illa de Mallorca, els
quals fan una feina sens dubte importantíssima amb tots els
seus sistemes d’inspecció, no només de lloguer de vacances;
vostè em parla d’un expedient concret, d’un expedient concret
o de dos expedients concrets de tota la comunitat autònoma,
quan li puc explicar que n’hi ha moltíssims en tramitació a
totes les conselleries, evidentment de temes de vacances, tant
des del Govern com de la resta de consells insulars.

Als veïnats mai no se’ls fa fer la feina de l’autoritat
competent, ni molt manco, sinó que sí, quan hi ha una
denúncia, evidentment ha de venir acompanyada dels requisits
que marca la normativa, com vostè entén perfectament. No
tota la inspecció es fa en base a denúncies que venen dels
veïnats, sinó que hi ha la inspecció prèvia i pròpia de la
mateixa Conselleria de Turisme, Sra. Camargo.

Jo crec que treu les coses de lloc, i crec que li he de dir,
una vegada més, que des de la Conselleria de Turisme es fa la
feina que pertoca, amb vigilància del compliment de la nova
normativa i que crec que d’això n’hauríem d’estar contents
tots i totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, justament és per això que li
demanam, com que hi ha un marc regulador el que caldria seria
que aquest marc es fes acomplir.

Nosaltres pensam que aquests dos casos no són casos
excepcionals i  el que ens preocupa, justament, és això, els
protocols que segueixen els inspectors una vegada que són
trucats i van allà, no els obrin les portes, i sobretot per què
abans demanen que es faci arribar també tota aquesta publicitat
a les webs, als diaris o de les immobiliàries, quan, per
exemple, en aquest cas de l’Escola Graduada, és impossible
que els veïnats ho facin.

Nosaltres ens demanam per què hi ha ciutadans i
ciutadanes que paguen per aquestes llicències de lloguer
turístic i per què d’altres no ho fan i poden fer servir pisos per
llogar, quan aquesta llei, que jo n’estic contenta, com vostè,
que s’hagi aprovat, i això ho compartim i ho compartirem fins
al final de legislatura, per què d’altres poden exercir aquest
lloguer sense que es faci acomplir la llei?

Nosaltres el que volem és garantir que aquest govern fa
acomplir la llei, per això li deman que, per favor,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

..., així ho faci. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, li ho
repetesc, aquest govern fa acomplir la llei i els funcionaris
públics treballen de manera excel·lent a la nostra comunitat
autònoma, i ho dic en termes generals. Evidentment, no tots
els expedients acaben amb sanció, perquè de vegades no tot es
pot demostrar per part de l’administració pública, Sra.
Camargo, ara, la intencionalitat és fer acomplir la norma
sempre, i la intencionalitat dels treballadors públics d’aquesta
comunitat autònoma és fer la seva feina amb rigor, com crec
que també vostè hauria de compartir.

I a més, en aquest cas que vostè em diu, concretament, els
inspectors fins i tot anaren més enllà, es reuniren amb els
veïnats, els explicaren el que succeïa, els explicaren com
anava l’expedient. Per tant, Sra. Camargo, jo demanaria una
mica de responsabilitat també en aquesta situació d’estendre
un expedient que no pot acabar amb sanció en dir que el
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Govern no inspecciona; no, no, el Govern inspecciona i el
Govern multa, n’hi ha prou a veure que les plataformes digitals
en termes de lloguer de vacances, Airbnb, Homewey i
Tripadvisor han tengut expedients per valor de 900.000 euros,
14 immobiliàries per un valor de 257.000 euros. Avui mateix
sortia que una companyia aèria que va fer en qüestions...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... complicades ha perdut contra la Direcció General de
Consum, per tant, Sra....

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.13) Pregunta RGE núm. 1149/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa al pacte antitransfuguisme.

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 1149/19,
relativa al pacte antitransfuguisme, que formula el diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Sr. Font, té vostè la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, jo pensava que avui no faria aqueixa pregunta
perquè haurien passat coses a Eivissa i Sant Antoni i hauria
retirat jo  aquesta pregunta, però no han passat, amb la qual
cosa la hi he de fer.

El Pacte Antitransfuguisme de l’any 2006 que el seu partit
va firmar diu: “Igualmente, los partidos políticos se
comprometen a no aceptar en sus equipos de gobierno
municipal a miembros de la  corporación que se hayan
convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de
procedencia y rechazan la posibilidad de que por parte del
alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que
implique atribuciones de gobierno o delegación genérica
o especial de las mismas, con los siguientes derechos
políticos y económicos en favor de los tránsfugas.”

Sra. Presidenta, la pregunta és senzilla: pensa vostè que a
les Illes Balears s’acompleix el Pacte Antritransfuguisme?

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. Ja em va dir la setmana passada, Sr.
Font, que em demanaria sobre això i veig que així ho fa, i jo
tornaré expressar el que vàrem comentar respecte de
l’Ajuntament de Sant Antoni la setmana passada.

Després de 35 anys, per primera vegada un govern
progressista comença a caminar a Sant Antoni a partir de l’any
2015, amb un acord entre tres formacions polítiques, com
vostè coneix perfectament, Partit Socialista, Reinicia i El Pi,
i és un acord entre 13 regidors on vostè sap com es va dibuixar
aquell pacte de governabilitat a l’Ajuntament de Sant Antoni,
era més que amb la divisió per partits polítics o per
formacions polítiques, sinó que, en base a les capacitats de
cada regidor i als interessos de com podria gestionar millor en
base a l’interès general aquelles àrees, es varen repartir les
funcions. De fet, vostè sap que arran de la dimissió del seu
portaveu d’El Pi es va canviar una altra vegada la configuració
entre àrees i ha estat una qüestió que s’ha treballat durant tota
la legislatura en el mateix sentit.

I en aquest moment es continua confiant, com vostè sap, en
una persona que gestiona bé des del punt de vista del batle les
competències que té  atribuïdes i així ha seguit funcionant
l’Ajuntament de Sant Antoni amb un comportament jo crec
que molt diferent del que venia succeint durant aquells 35 anys
anteriors, amb un pla estratègic dibuixat i amb participació
ciutadana, que és el que acompleix l’equip de govern a
l’Ajuntament de Sant Antoni, Sr. Font.

Això és el torn de control al Govern de les Illes Balears,
vostè  em parla d’una qüestió molt específica d’un pacte de
governabilitat a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que
ha tengut dificultats, sí, però que crec que la seva gestió ha
estat raonablement o molt acceptable per part dels ciutadans
d’aquell municipi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo faig la
pregunta perquè veig que ha estat qualificada per la Mesa, així
de clar. Diu: “Armengol, Podemos i MÉS diuen Aguilera es
un tránsfuga y debe renunciar a su escaño. Armengol
afirmó que si Aguilera no estaba cómodo en Podemos lo
que debería hacer es renunciar a su escaño y no
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incrementar el planteamiento de transfuguismo,
incorporarse al Grupo Mixto. La jefa del Ejecutivo añadió
que el transfuguismo no es bueno para la democracia.”

Sra. Presidenta, la senyora..., la portaveu i consellera de
Presidència endureció el tono de sus comparecencias en el
Consolat y entró de lleno en la batalla política abierta en
el Parlament a  causa del PP de incumplir el pacto
antitransfuguismo, por amparar a Huertas.”

D’aquest tema n’hem parlat aquí, d’aquest tema n’hem
parlat aquí i a Sant Antoni si hi ha un batle socialista, després
de 35 anys, és perquè El Pi hi va votar a favor, si no, no hi
hauria un batle socialista.

Presidenta, tenim pactes a Llucmajor, Alcúdia, Felanitx, Sa
Pobla, Inca, però el que crec que era bàsic és que si un partit
està disposat a seguir governant amb els altres dos amb els
quals ha signat l’acord, i una persona no està d’acord amb el
que fa el nostre partit a Sant Antoni, el que ha de fer és seguir
governant amb el partit amb el qual ha firmat l’acord.

I crec que en aquest moment a Balears no s’acompleix el
Pacte Antitransfuguisme, i és el que ens preocupa; és a dir,
perquè crec que a molts d’indrets hi ha hagut mostres amb
vostès o amb el PP de ser fidels a la feina, i això és injust,
quan acaba la legislatura, que es pugui jugar amb aquesta
qüestió. I ens sap molt de greu que el batle no hagi deixat
aquesta persona, no ha volgut deixar l’acta, perfecte, fora de
cap competència, i hagi seguit governant amb El Pi, perquè El
Pi no sent que hagi fet res mal fet per a no seguir governant.

I una darrera cosa, no és qüestió de capacitats, eh, perquè
si un es presenta supòs que és perquè té capacitats, perquè si
no ens haurien de fer un test a tots.

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. No ho he dit en aquest sentit, ho he
dit en el sentit que es varen decidir les àrees en funció de
quins coneixements millors tenia cada un per gestionar les
àrees, de tots els partits polítics i de tots els membres, no, en
cap cas, en cap sentit pejoratiu.

Sr. Font, vostè m’insisteix en una qüestió que és d’un
municipi, de Sant Antoni, on explica... i vostè ho sap, jo aquí
no li parl com a secretària general dels socialistes, ni vostè
em parla com a president d’El Pi, parlam com a portaveu d’un
grup parlamentari que controla un Govern sobre la seva funció
i la seva tasca.

Sr. Font, tenim pactes que han funcionat molt bé, alguns no
tan bé, hem tengut algunes problemàtiques i El Pi a Sant
Antoni ha tengut algunes problemàtiques que vostè coneix bé
i que jo no hi entraré en aquests moments. La reflexió

profunda sobre el transfuguisme sí que m’interessa, Sr. Font,
i el que no podem fer és només criticar el transfuguisme quan
afecta un cas concret i, per exemple, aquí tenim quatre
situacions complicades en aquest Parlament, que no hem fet
el debat serè que hauríem d’haver fet, ni el Reglament l’hem
modificat de la forma com l’hauríem de modificar per fer
possible aquests pactes que es puguin acomplir.

Per tant, Sr. Font, jo crec que tot necessita de reflexions
serenes, tot necessita de reflexions tranquil·les, sens dubte, i
necessita d’acompliments per part de tots i de totes.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.14) Pregunta RGE núm. 1145/19, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les
oposicions a l’ib-salut.

Doncs, la catorzena pregunta, la RGE núm. 1145/19,
relativa a les oposicions a l’ib-salut, decau per absència de la
Sra. Consuelo Huertas.

I.15) Pregunta RGE núm. 1174/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les aliances amb
Catalunya.

Per tant, passam a la quinzena pregunta, la RGE núm.
1174/19, relativa a la defensa de la propietat privada, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Company, té vostè la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Jo crec que la vaig fer la setmana passada aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

No, no està bé el seguiment, relativa a les aliances amb
Catalunya, rectificam, relativa a les aliances amb Catalunya.

Sr. Company, té vostè la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, bé,
la setmana passada vàrem veure una sèrie d’actuacions per gent
de MÉS, del grup amb el qual vostè governa amb ells, no
parlaré de la reunió que va tenir el conseller d’Agricultura,
perquè ja n’hem parlat i crec que va més tort que un clau ganxo
amb tot el tema d’anar amb Catalunya de la mà, perquè res no
té a veure la nostra agricultura amb la seva.
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Jo li volia parlar d’una cosa que és més important, sobretot
pel càrrec també que ocupa, que és Miquel Ensenyat, amb un
tuit que va treure MÉS per Mallorca, que diu: “Les mancances
democràtiques de l’Estat es tornen evidenciar en el judici de
la setmana que ve”.

Això és preocupant, Sra. Armengol, de la mateixa manera
que fronts comuns ja no és d’ara, vostè, en el 2016, va
anunciar un front comú, aquí hi ha la foto seva, amb la Sra.
Ruth Mateu, amb Biel Barceló, amb Santi Vila i amb
Puigdemont, un front comú que deia, textualment, que era “per
millorar el finançament autonòmic de la nostra comunitat
autònoma”.

D’aquells quatre que l’acompanyen aquí n’hi ha dos que es
troben amb diferents causes pendents de judicis, n’hi ha un que
es troba fugit i  en Biel Barceló és aquí per... va haver de
dimitir perquè qualcú li va pagar un viatge a Punta Cana.

La situació de totes maneres és que del finançament res de
res, un front comú, però del finançament que vostè deia que
tendríem, del sistema de finançament res de res.

Per això, jo li deman: de veres pensa, Sra. Armengol, que
cercar aliances i complicitats amb l’independentisme català és
la millor manera de defensar els interessos de les Illes
Balears?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, el veig
obsessionat amb Catalunya, jo estic obsessionada amb les Illes
Balears, amb els seus ciutadans i amb resoldre els problemes
que tenen.

I, efectivament, com a Govern de les Illes Balears, hem fet
diferents aliances estratègiques per defensar els interessos
millor de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma, i hem
fet aliances amb Canàries per defensar el descompte de
resident; hem fet amb Ceuta i  Melilla per a tota aquesta
qüestió de transport; hem fet aliances amb Múrcia amb temes
de sistema de finançament autonòmic; hem fet aliances amb
la Comunitat Valenciana, precisament per defensar també una
millora en termes de finançament autonòmic i en qüestions
que ens poden ajudar; hem parlat amb el País Basc en termes
de mobilitat els quals tenen qüestions molt interessants, o en
qüestions de formació professional, igual que ho hem fet amb
Catalunya, com amb totes les altres comunitats autònomes.

Hi ha qualque problema, Sr. Company? Catalunya no és
part d’Espanya per a vostè, Sr. Company?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, sí que hi ha qualque problema i és que
per a nosaltres Catalunya és una part d’Espanya, però per a
vostè no, perquè vostè creu que no.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I vostè no ha estat capaç de dir cap vegada això...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

I hi ha més problemes, Sra. Armengol, un tal Benjamí
Villoslada, que és el seu director general de Desenvolupament
Tecnològic, escriu un tuit i diu que “Amb els armats d’ETA la
dreta espanyola estava més còmoda perquè les armes les
entenen, però les urnes no.”

Això és vergonyós, Sra. Armengol! Això és insultant...

(Remor de veus)

..., perquè vostès i nosaltres tenim gent morta per ETA...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., nosaltres n’estam ferits  tots, igual que la Guàrdia Civil,
igual que les forces de seguretat de l’Estat. Això és indignant
que vostè no hagi cessat aquesta persona, i, efectivament, hi ha
problemes i aquests ho són i n’hi ha molts d’altres i el
llenguatge camorrista, faltón i el llenguatge guerracivilista...

(Remor de veus)

... i de chulo pandillero que li ha fet ara el conseller també és
un problema, Sra. Armengol. 

Vostè ha d’aixecar aquest nivell, i jo li deman: vostè està
d’acord amb les actuacions dels separatistes, sí o no? A vostè
li sembla que aquí ha de passar el mateix que a Catalunya,
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segons diuen els seus socis de MÉS, sí o no? Vostè creu que
a Espanya hi ha presos polítics, sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company,... 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... i no em fugi amb ballets i beneitures...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, a veure si
ens aclarim. Com es defensen els interessos dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma? Què pens jo? Es defensen,
evidentment, fent que hi hagi pau a les escoles, es defensen
contractant més metges i més infermeres, es defensen posant
una renda social per als que tenen més dificultats, es defensen
amb lleis de residus o amb lleis de lluita contra el canvi
climàtic...

(Alguns aplaudiments)

..., es defensen fent polítiques actives d’ocupació, es defensen
fent polítiques d’igualtat en pro de la dona, es defensen fent
polítiques de lluita contra la violència masclista, es defensen
anant a Madrid a defensar un règim especial per a aquesta
comunitat autònoma, es defensen fent aliances estratègiques
per aconseguir resoldre els problemes de la ciutadania
d’aquestes illes, es defensen, Sr. Company, Espanya i les Illes
Balears pujant les pensions, es defensen pujant un salari
mínim interprofessional, es defensen...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... actualitzant la Llei de dependència, es defensen augmentat
les beques escolars per als nostres nins i per als nostres
infants.

Sap, Sr. Company, com no es defensen ni Espanya ni les
Illes Balears? Ballant pasdobles a Colon, així no es defensen,
així no es defensen els interessos de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

La democràcia, Sr. Company, la democràcia, la democràcia
es defensa des del respecte, la democràcia es defensa des del
diàleg, la democràcia es defensa des de la recerca de

solucions compartides, Sr. Company, així es defensa la
democràcia, defensant la pluralitat, defensant la diversitat,
defensant la nostra societat real, Sr Company. La democràcia
no es defensa devora l’extrema dreta rància i racista, Sr.
Company.  

(Alguns aplaudiments)

A mi no em trobarà, a mi ni a aquest govern ni a aquests
grups no ens trobarà ni en l’odi ni en la crispació ni en la
divisió, ens trobarà servint al nostre poble.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor! Passam al segon punt de l’ordre del dia
que correspon al debat de les interpel·lacions... -silenci, per
favor.

II.1) Interpel·lació RGE núm. 11022/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a políti ca
general del Govern en matèria de transport públic,
ajornada a la sessió de dia 5 de febrer del 2019.

En primer lloc, debatrem la interpel·lació RGE núm.
11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
que fou ajornada a la sessió anterior.

Per tant, intervenció del Grup Parlamentari Popular...

(Remor de veus)

..., -silenci, per favor-, té la paraula la Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, bon dia. Avui probablement serà la darrera
interpel·lació o debat de la legislatura en matèria de mobilitat
i, per tant, toca ja fer balanç, Sr. Conseller. I, Sr. Conseller, en
mobilitat vostè ha suspès.

Si vostè demana als ciutadans de les Illes Balears si es
mouen millor avui que fa quatre anys els diran que es mouen
pitjor, aquesta és l’enquesta pública, Sr. Conseller, aquesta és
la realitat.

Pot ser vostè ha pres mesures positives en matèria de
transport, ha electrificat, ha posat la targeta de l’EMT en
transport general, només faltaria que no hagués fet qualque
cosa positiva, però el que no s’ha fet, Sr. Conseller, és dedicar
a la mobilitat la dedicació i feina importants que es
necessitaven en un moment de màxima saturació i col·lapse
del trànsit a les Illes Balears. I en una illa, a més, on s’ha
d’oferir un nivell de qualitat turística que precisament
consisteix a tenir una bona mobilitat. 
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Aquí no es tracta avui, Sr. Conseller, de veure si una vegada
més l’esquerra ens ha mentit, ens han enganat dient que
posaria un transport públic; un engany cada legislatura, en els
darrers vint anys són tres legislatures seves, que ens han
enganat. No es tracta de comprovar això, això ja és un altre
debat, d’acord?, això ja ho donam per fet; del que es tracta és
que avui a les Illes Balears no ens podem moure ni amb el
cotxe privat, aquesta és la situació, ni amb el cotxe privat ens
podem moure i, per tant, Sr. Conseller, aquests quatre anys
d’inactivitat en transports són sagnants.

Miri, vostè aquesta legislatura ha fet lleis, ha fet moltes
lleis prohibint als ciutadans moltes coses, habitatges buits,
cotxes diesel, no poder entrar i circular a l’illa de Formentera,
però vostè tenia una obligació legal i l’obligació legal que
vostè tenia era que dia 1 de gener de 2019 hi hagués un nou
sistema de transport públic modern amb autobusos nous
circulant; aquesta era la seva obligació. I vostè no ho fa, vostè
incompleix la llei, vostè incompleix la llei perquè vostè
incompleix el seu mateix calendari, no per terminis, no, no és
per això, Sr. Conseller, és la seva excusa, perquè això passa a
molts de concursos i a moltes institucions, perquè vostè  el
seu mateix calendari ho fa un any després, s’endarrereix un
any. Aquesta és la situació.

Vostè incompleix i afecta els ciutadans i afecta l’interès
general, i a vostè no el multen, Sr. Conseller, vostè multarà,
vostè sancionarà els ciutadans que incompleixen la seva llei,
però vostè ha incomplert i no el multen, no li posen res. La
llei és igual per a to ts, Sr. Conseller, per a vostè també és
igual, Sr. Conseller? Aquesta és la situació, a un moment que
vostè posa mesures en matèria de mobilitat almanco, almanco
acompleixi la seva obligació en matèria de mobilitat.

Avui precisament, avui que s’aprovarà la Llei de canvi
climàtic, avui que imposarà més obligacions, almanco surti
aquí i demani disculpis, demani disculpes perquè vostè no ha
complit la llei, la seva obligació que era un transport públic
per carretera modern. 

Sr. Conseller, ens movem per aire, mar i terra; per aire i
per mar és la legislatura del 75% del descompte, i gràcies al
Partit  Popular, en canvi per mar els pobres ciutadans de
Formentera no poden tenir, és el seu dret, una barca de les sis
del matí a les nou del vespre, una obligació que surt de la llei,
perquè ho va llevar el Partit Popular per la crisi, doncs, no ho
tornam a posar. Aquesta és l’excusa dic jo, perquè vostè té
doblers en el pressupost. Increïble, Sr. Conseller. 

Però parlem de carreteres, del transport per terra, i tenim
carreteres i tenim transport ferroviari o metropolità, això és
el que hi ha per a la comunicació per terra. En carreteres, Sr.
Conseller, aquí no es tracta d’elegir entre carreteres i tren, no,
no és això, perquè per les carreteres també hi va el transport
públic, hi van els autobusos, i perquè, a més, hi ha plans de
carreteres, perquè es necessiten carreteres, es combinen les
dues coses; per la qual cosa, tota aquesta demagògia que
vostès volen que no volen carreteres jo crec que almanco la
lliçó que no hem d’elegir unes altres i que no volem que..., no,
jo crec que hem de ser seriosos en aquesta situació i s’han de

fer les dues coses paral·lelament. El que no pot ser és tenir
aturades les carreteres i tenir aturat el transport ferroviari,
perquè així és com ens trobam..., és la situació en què ens
trobam.

Vostè diu: jo no tenc competències en matèria de
carreteres, però després, després paga el rescat del túnel de
Sóller o després la Sra. Armengol firma un conveni de
carreteres amb el Sr. Montoro, un conveni per complir una
sentència en què varen condemnar la Sra. Magdalena Álvarez,
per la qual cosa, què, tenen competència o no tenen
competència, Sr. Conseller? Perquè aquesta és la situació.
Això sí, el millor, el millor, és que el pressupost general de
l’Estat no s’aprovi, això és una bona notícia per als ciutadans
de les Illes Balears perquè no contempla ni els 300 milions
d’euros de la sentència del conveni amb Montoro, vostès que
se n’han omplert la boca, ni contempla cap conveni ferroviari
ni contempla cap mesura per a les Illes Balears, la qual cosa és
una bona notícia. 

Però sí, Sr. Conseller, crec que determinats partits
d’aquest parlament han de començar a adoctrinar, a adoctrinar
els seus votants perquè les carreteres no..., no ha de passar el
que passa de Llucmajor-Campos, que ara resulta que tenen
antiautovies els del PSM, que això evidentment així passa el
que tenim, que Llucmajor-Campos encara no està fet,
començat sí, s’ha canviat no sé quantes vegades, però els
ciutadans continuen sense aquesta realitat. I perquè necessitam
un tercer carril per a l’autopista a S’Arenal, perquè l’aeroport
està col·lapsat, i perquè necessitam la via cintura, Sr.
Conseller, això és urgent i vostè ha demostrat que quan vol sí
que té competències. 

Per cert, en el Pla de mobilitat tots els partits del consell,
del pacte, dels que governen, es varen fer fotos i varen dir que
demanaven eliminar rondes, quan són ells que les han
d’eliminar del seu pla de carreteres, és molt graciós. Ells ho
han de fer, ho han de tramitar, però com que es varen fer una
foto, com sempre, li demanaren a vostè, vostè ha contestat les
al·legacions i m’agradaria saber què els  ha contestat: vostè
llevarà rondes al Pla de mobilitat o els ha dit vostès tenen la
competència? Perquè no s’ha fet cap foto, per ventura els ha
dit la realitat, esper i desig, són ells que han d’eliminar les
rondes del seu propi pla de carreteres. 

Sr. Conseller, jo del transport públic per carretera em qued
amb què no tenim les concessions funcionant ni adjudicades,
es troben en licitació; que s’ha enfrontat amb el sector del
taxi, amb la federació del transport, amb els rent a cars, que
no ha volgut que els 10 milions d’euros més que té al
pressupost, ja e ls té per a transport públic terrestre, es
dediquin almanco a millorar el que funcionarà aquesta
temporada alta, no ho vol, i per què no ho vol, Sr. Conseller?
Per què no vol almanco millorar aquests contractes que vostè
va prorrogar fa un mes i que va dir a les concessionàries fa un
mes que s’havia de prorrogar? No ho entenc, Sr. Conseller, per
què no ha volgut acceptar aquestes esmenes.

Sr. Conseller, vostè fa un mes va dir a les concessionàries
que havien de continuar almanco dos anys i jo li deman: amb

 



9028 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 164 / 12 de febrer de 2019 

quines condicions tenen els autobusos? Els ho ha demanat? Es
cremaran els autobusos, perquè darrerament ja es cremaven?
Qui serà el responsable que es cremin autobusos aquest estiu?
Vostè, Sr. Conseller, esper, no?, no seran les concessionàries
prorrogades a les quals no ha dit res durant tot aquest temps.

En matèria ferroviària, Sr. Conseller. En matèria
ferroviària no ha fet ni un quilòmetre més, cap quilòmetre de
tren ni de metro, Sr. Conseller, res, no ha fet res, cap
quilòmetre. Vostè ha electrificat, és vera, però no ha fet cap
quilòmetre més, tenint 6 milions, 6.000 milions d’euros més
al pressupost.

(Remor de veus)

Vostè ha disminuït les freqüències del tren, Sr. Conseller.
Vostè no ha signat cap conveni amb el PSOE, que quan
governa amb el PSOE a Madrid farem de tot... com està el
conveni? I ens deia només... 100 milions d’euros era el
màxim, i ni això, Sr. Conseller.

Expliqui’ns com estan les negociacions del conveni
ferroviari. Ridícul, perquè la veritat és pel que vostè
contempla al Pla de mobilitat, que contempla 100 milions
d’euros durant deu anys, per al 2019 preveu 100 milions
d’euros, en va posar 20 a l’SFM, li ho vaig dir, i em diu: no, és
que vendran els doblers de l’Estat; ara no vénen, perquè si són
100 que no han... ni tan sols s’han signat seria a no sé quants
d’anys.

Canviarà el Pla de mobilitat o en deixarà 100, Sr.
Conseller? Perquè, és clar, arriba un moment que el fum
crema, crema de veres, eh, Sr. Conseller?

Sr. Conseller, em qued també que almanco -almanco- s’ha
licitat el projecte de la prolongació del metro fins al Parc Bit
i f ins a Son Espases, un projecte que nosaltres vàrem dur a
aquest parlament, vàrem..., perquè són dos centres amb molta
capacitat d’usuaris, amb molta necessitat de transport públic
i en aquest sentit vostès el mes de maig a una moció hi votaven
en contra i ara l’abanderen.

Estic contenta perquè crec que evidentment el transport
ferroviari metropolità on fa més falta precisament és a zones
saturades com són Palma i els seus accessos i evidentment
aquest projecte, idò ja dic, aquest projecte idò... almanco, en
licitació, no ha construït res ni el deixarà adjudicat, només el
projecte.

Em fa gràcia perquè... idò quan jo vaig fer el soterrament
de les vies del tren, que evidentment les infraestructures són
complicades de fer, Sr. Conseller, vostè ho ha vist en una
electrificació, imagini’s el que és fer un soterrament, després
amb un metro que vostès no volien, que ara..., però el
soterrament que sí que era imprescindible per poder tenir més
freqüències per poder posar més rutes, aquesta obra el que
significava dins Palma i amb els trens funcionant.
Evidentment, després vostès ho demonitzen tot, però la
realitat és que aquestes infraestructures són molt complicades
d’executar i no s’han de massacrar les persones com varen fer,

Sr. Conseller, amb la qual cosa ja li dic: amb el soterrament
aquesta continuïtat jo crec que és important.

Sr. Conseller, tal vegada -acab- el més graciós d’aquesta
legislatura és que finalitza amb antiautovies i amb metro, és
graciós, a mi em fa gràcia, no ho sé, perquè evidentment... idò
vaig liderar en la meva legislatura, idò tota aquesta qüestió que
per a vostès era... buf!, bé, viene el lobo, no?, i ara vostès
acaben amb antiautovías i amb el metro, i és perquè això
significa que la demagògia no triomfa al final, Sr. Conseller,
sinó que el que triomfa són les realitats i les necessitats.

Sr. Conseller, jo li dic que aquest estiu ens recordarem de
vostè, esper que no hi sigui, no per res personal, sinó perquè
governem des del Partit Popular, però ens recordarem de
vostè perquè tendrem carreteres col·lapsades i autobusos
vells.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Marc Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, ho deia vostè,
aquesta és la darrera... segurament serà la darrera
interpel·lació que tindrem en matèria de transport terrestre, ha
passat un poc..., ha volgut fer vostè balanç del que ha estat
aquesta legislatura i jo crec que val la pena que efectivament
aprofitem aquesta legislatura per fer balanç i repassar aquests
quatre anys en matèria de transport públic a la xarxa viària i
ferroviària de l’illa de Mallorca.

I ho podem explicar de diferents maneres, una pot
justificar, no?, la feina que es va fer fa dues legislatures, que
és el que em sembla que avui vostè reivindicava, jo li propòs
que posem nombres damunt de la taula i vegem si en transport
públic la gent l’ha utilitzat més o manco, que és del que es
tracta, vegem com ha evolucionat i com han entès els
ciutadans de Mallorca aquelles decisions que com a govern
hem anat prenent.

I per açò, per tant, li pos nombres molt freds damunt de la
taula. A l’any 2015 quan va acabar la legislatura passada, l’any
sencer, en transport ferroviari i en la xarxa TIB, transports de
Mallorca, hi va haver 12.848.725 passatgers, sumant-ho tot,
tren, metro, xarxa TIB; a l’any 2018, ara ja tenim els nombres
tancats de l’any 2018, ara ja tenim els nombres tancats, hi va
haver 15.859.306 passatgers, 12.800.000 el 2015,
15.800.000 el 2018. En tres anys -en tres anys- d’aquesta
legislatura, encara no tenim el 2019, en tres anys d’aquesta

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 164 / 12 de febrer de 2019 9029

legislatura hem incrementat en 3 milions de passatgers la
xarxa de transport públic a l’illa de Mallorca, a raó d’1 milió
de passatgers cada any, Sra. Cabrer, 1 milió de passatgers més
cada any ha estat capaç de guanyar la xarxa de transport públic
a l’illa de Mallorca, un 8% més, 8,1 el 2016; un 8,5 el 2017;
un 5,3 el 2018.

La previsió per a aquest any 2019, amb l’electrificació ja
completa, amb la integració tarifària, amb part de les
concessions ja funcionant, nosaltres preveim que hi haurà fins
i tot un increment d’1 milió més de passatgers. Per tant,
haurem estat capaços de créixer cada any 1 milió de
passatgers en matèria de transport públic, i açò, Sra. Cabrer,
no és poca cosa, més si ho comparam amb la legislatura
passada on, en el 2012, amb un pla d’eficiència espectacular
del Sr. Company, perdia en un sol any 600.000 passatgers,
fruit de les retallades que feia al pla d’eficiència, pla
d’eficiència que no han mostrat, eh?, però que el podem posar
a disposició pública quan vostès vulguin.

I és cert açò? On s’expliquen aquests 3 milions més de
passatgers?, d’on han sortit? Facem un repàs en transport
públic per carretera: amb l’Aerotib, quatre noves línies,
Peguera-Magaluf-Aeroport, tot el que suposa arribar de
l’aeroport a Alcúdia, tota la part de Cala d’Or-S’Arenal
Llucmajor, 178.000 passatgers el primer any, 244.000 el
segon any, un increment del primer al segon d’un 36% i
seguirem pujant.

Mirem la part de Formentor, bus de Formentor, la línia
353, l’allargam, incrementam un 351% d’un any a l’altre,
73.000 passatgers més; les llançadores a les platges, a Es
Trenc, 297.000 passatgers a aquest darrer any amb un
increment d’un 10% respecte de l’anterior en el que suposa
transport públic a espais que per a vostès eren inimaginables,
criticats durament, Es Trenc, Formentor, l’Aerotib, els
disbarats que ha arribat a dir vostè aquí en contra de l’Aerotib
i ara resulta que ja ens anam a 244.000, el segon any i aquest
seguirà creixent.

I seguim: millores a diferents municipis, Bunyola, el
Bunyola-Palma, l’L221, incrementam freqüències i reduïm
temps de trajecte; a l’Hospital Joan March a Palma creixem un
4,6%, 8.000 passatgers més; Marratxí, modificam el
recorregut sencer de la línia 302, 44.000 passatgers més -
44.000 passatgers més- en un sol any; Santa Eugènia i Costitx,
un 73% més d’usuaris, un 57% més a Costitx, 14.000
passatgers més; a Alaró, la línia 321, modificam el seu
recorregut, 27.000 usuaris més cada any, eh?, cada una
d’aquestes xifres és cada any més, a Sa Pobla, servei connectat
de Sa Pobla amb la badia d’Alcúdia i amb Pollença, un 150%
més del que hi havia abans; a Puigpunyent, canviam la línia 144
que uneix Galilea amb Palma, ho modificam tot, un 40% més,
10.000 passatgers més; millores a les parades, 4 milions
d’euros invertits en parades, precisament per millorar la
qualitat del servei. I tot açò són números de ciutadans que
agraeixen aquests canvis, que pugen amb xarxa TIB que fins ara
no hi pujaven.

I venen les noves concessions, treballades, molt
treballades, on no he sentit cap crítica seva amb tot el disseny
que hem fet, que és el realment important; que han estat
licitades i que en fase de licitació ja els vam dir on som, a un
projecte que té un cost de 479 milions d’euros i que resulta
que juguen fort? Sí. I què hi ha recursos presentats? Sí. I en el
darrer recurs se’ns dóna la raó a nosaltres en la part important,
i açò és decisió tècnica exclusivament.

I de pressupost, què ha estat de pressupost? En el 2014, el
Sr. Company hi destinava 33 milions d’euros; en el 2019 hi
destinam 55 milions d’euros, 22 milions d’euros més que
quan governava el Sr. Company a quan governam nosaltres ara,
un 67% més, Sra. Cabrer. I açò ha suposat 1.600.000
passatgers més en transport de carretera.

Passem als serveis ferroviaris, serveis ferroviaris que a
l’any 2014, Sr. Company, 4 milions de passatgers; 2018,
5.700.000 passatgers, 1.600.000 passatgers més, hem crescut
un 40% més respecte de la legislatura passada. I què hem fet
aquí devora? No només l’electrificació, hem baixat el preu un
10%, el preu senzill; hem canviat els horaris, el metro i el tren
els hem ajustats de tal manera que arribant amb metro puguis
agafar immediatament el tren o a la inversa, l’hem fet més
ràpid, l’hem fet més net, l’hem fet més confortable i açò ha
donat els seus resultats.

I hem fet només açò? No, hem sabut arribar, a més a més,
a acords amb l’Ajuntament de Palma i hem fet possible la
integració tarifària. En el setembre del 2018 començava
aquesta integració tarifària, setembre del 2018-gener del
2019, amb cinc mesos, amb cinc mesos hem transportat
73.000 usuaris més del que hi havia abans per la integració
tarifària, amb cinc mesos, i seguim suman.

Per tant, Sra. Cabrer, hem invertit en el Pla d’estacions,
suprimit passos a nivell, aparcaments a les estacions de
Consell i de Sa Pobla.

I ens tornam a mirar el pressupost, què invertia el Sr.
Company, que ara se’n va, a la legislatura passada? 11 milions
d’euros. I en aquesta? 55 milions d’euros, Sra. Cabrer.

Hem multiplicat per cinc la inversió en xarxa ferroviària,
per cinc la inversió en xarxa ferroviària. I tenim, sí, tenim nous
projectes: el Parc Bit en aquests moments ja es troba a punt
d’entregar el projecte i a finals d’aquest mes de febrer
presentarem el projecte executiu i dins aquest any 2019
iniciarem les obres amb una inversió de 7 milions d’euros, 1,5
quilòmetres de recorregut, amb una previsió de 225.000
passatgers cada any.

Son Espases, ja en aquests moments licitant la redacció del
projecte executiu, que suposarà 36 milions d’euros,
1.100.000 passatgers més cada. Per què? Perquè amb 13
minuts serem de Son Espases a la Plaça d’Espanya. I tot açò,
a més a més, va acompanyat, sí, d’un conveni ferroviari de 100
milions d’euros, dels quals ja hi ha en els pressuposts que ara
es debaten en el Congrés dels Diputats 10 milions d’euros per
a aquest any. I que açò fa possible què? Açò fa possible no
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només aquests projectes, açò fa possible el tram badia que
vostès van anul·lar la legislatura passada, que el van arraconar.
No només arraconar aquell projecte, van arraconar la línia de
Manacor-Artà, van rompre el conveni ferroviari que s’havia
tancat la passada legislatura, i tot açò ara, qui arribi -que esper
que no siguin vostès- al pròxim Govern es trobarà tota aquesta
feina feta: projectes redactats, tramitats, per donar continuïtat.
Nosaltres vam trobar un pla d’eficiència que només eren
retallades, aquesta és en bona manera la comparativa.

I els puc dir, van aturar vostès les obres Manacor-Artà, van
liquidar el projecte del tramvia de Palma, cap projecte de
millora ferroviària, 24 acomiadaments a Serveis Ferroviaris,
van renunciar al Conveni Ferroviari de Madrid, van fer un pla
d’eficiència que retallava línies a 49 municipis de Mallorca,
pràcticament tots, 49 municipis, i van perdre 600.000
passatgers. Llucmajor perdia connexions amb l’Hospital de
Son Llàtzer; Sa Pobla es quedava sense la línia directa amb
Pollença; Campos, Ses Salines i Santanyí perdien les
connexions amb l’Hospital de Manacor; Vilafranca, Montuïri,
Maria de la Salut o Llubí veien reduïts a la meitat els seus
trajectes. Tot açò va ser la seva aposta pel transport públic la
legislatura del Sr. Company, i açò ho hem revertit fent tota
aquesta feina.

I la resposta dels ciutadans és bona, perquè no em discutirà
que cada any incrementar 1 milió de passatgers, 1  milió de
passatgers en transport públic, no és poca cosa. Tot el
contrari, contrastem quan vulgui vostè amb altres legislatures
el que suposa precisament aquesta feina feta.

I no acaba aquí, perquè en el 2019, amb les millores que
hem fet fins ara, seguirem creixent a aquest ritme, per tant,
milloram, Sra. Cabrer...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

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

I acab, ja. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Té la paraula, per fer la rèplica,
la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats . Sr.
Pons, avui he vist la notícia filtrada al Diario de Mallorca del
nombre de vehicles, de 12 a 15, 3 milions més d’usuaris, la
veritat és que he flipat, he dit: si no es fa res i hi ha 3 milions,
no importa fer res, cada any augmenta 1 milió més i 1 milió
més, doncs ja està! Perquè jo som com Sant Thomàs, ho he de

tocar, per creure-ho ho he de tocar, i no ho toc, es veu, es veu,
el col·lapse, la circulació.

Però és que avui l’he tocat més, o sigui, no l’he tocat, vull
dir , no l’he tocat més, perquè vostè ha sortit, no m’ha
contestat res de la interpel·lació, que una cosa és que sigui
veraç i l’altra és que li he demanat quatre cosetes i no m’ha
contestat res, que li reiteraré, i ens diu les xifres, perquè al
Diario de Mallorca també sortia l’Aerotib, però deia i bé,
això, això són minúcies, perquè 3 milions són 3 milions que
hem pujat, o sigui, és que parlam de molt, parlam d’1 milió,
més un altre, més un altre, no hem parlat que ha pujat de 12 a
13 i ens mantenim a 13, sinó que de 12 a 13, de 13 a 14; i
vostè em parla de 250.000 l’Aerotib; 73.000 Formentor;
29.000 Es Trenc, Formentor i Es Trenc perquè no hi pot anar
el cotxe privat, perquè només hi poden anar autobusos, bé,
molt bé, d’acord, d’acord, home!, bé, d’acord, d’acord, està bé,
molt bé, està bé, ho comptam, ho comptam...

(Remor de veus)

...; Joan March 8.000; Montuïri, no; Marratxí, 44... i això no
arriba a 400.000, 400.000, no arriba ni a mig milió! I vostè em
parla que hi ha 2,5 milions més, o sigui, total 3, jo  n’he
comptat 600.000, més o manco, no, 400.000, perdó, li deix en
500.000.

2,5 milions més on són? Digui’m, perquè qualque cosa hi
ha d’haver, de 800.000, no ho sé, no ho sé, no el toc, Sr.
Conseller, no el toc, digui’m per arribar a 3, vull que m’ho
desglossi, seriosament, perquè aquest desglossament... no em
torni dir el mateix, fiqui’m altres coses més perquè falten 2,5
milions.

Sr. Conseller, aquesta és la realitat, perquè es veu, es veu
amb els embussos, tant de bo!, fos això; vostè no ha pres
mesures, cap, quilòmetre ferro, no hi ha les concessions
noves, i vostè diu aquesta... evidentment, evidentment que no
és així, evidentment que si no es fa res i augmentam 1 milió
d’euros, jo deia, jolín!, això és increïble, la sort que ha tengut
aquest conseller! I després em desglossa unes coses que no
arriben ni a 500.000, digui’m les coses, perquè una cosa és
que digui: hem fet un any més, 1 milió més i es consolida.
Però, no, Sr. Conseller, vostè em parla de 3 milions, quasi és
l’objectiu del Pla de mobilitat, quasi no importa ni que el faci,
és que realment vull que m’ho enviï perquè estic un poc
al·lucinada, perquè la realitat és que vostès fan molt de paper,
fan plans, fan lleis, fan estudis, fan tallers, a un lloc posen una
cosa..., això és el que són, papers, i els papers van de taula en
taula, però no van per les carreteres ni pel tren, van de taula en
taula. Aquests papers seus, aquests números van de taula en
taula, no circulen per la vida real, Sr. Conseller.

Però bé, per favor, contesti’m, les rondes que llevava el
Consell de Mallorca amb el pla, què li ha contestat, les lleva
vostè al Pla de mobilitat? Els ha dit la realitat, que ho han de
fer ells? Contesti’m, per favor. Ho ha fet? Em pot contestar,
transparència, no és vera!
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Conveni de carreteres, com es troben els 300 milions,
com es troben, quan es paguen? Immediatament, ja? Era el que
ens deia: quan arribàs el PSOE.

Conveni ferroviari, els 100 milions d’euros d’almoina,
com es troben, Sr. Conseller? On son, quan venen, amb quines
anualitats? Això és que li deman.

Li deman: canviarà el Pla de mobilitat, ara que no arriben
aquests doblers, i posarà que només hi ha 20 milions d’euros
a SFM? I fer unes previsions, el davallarà, el canviarà, llevarà
coses o no? Perquè és que hem de començar a ser seriosos,
perquè primer es penjava d’un futur conveni, i ara ja sabem que
no hi és, i vostè, el pla encara es troba sense aprovar. Almanco
digui la realitat, Sr. Conseller.

Sr. Conseller, per què no vol gastar els doblers que té, per
primera vegada de forma important en transport terrestre, per
què no vol millorar les rutes actuals en el que es pugui, encara
que no siguin les noves concessions? I almanco aquesta
temporada alta que els ciutadans tenguin majors rutes exprés,
majors freqüències, per què no ho vol fer? Perquè vàrem
presentar les esmenes i hi varen votar en contra.

Per què no vol una subvenció del transport escolar als
col·legis concertats per descongestionar la via de cintura, Sr.
Conseller? Perquè té molts de doblers damunt la taula.

Sr. Conseller, per què no vol les barques de Formentera?
Ja sé que parl de transport terrestre, però també és part del
transport públic aquestes barques subvencionades, fer aquests
horaris que els marca la llei.

Sr. Conseller, els autobusos es cremaran aquest estiu? De
qui és responsabilitat, Sr. Conseller?

En definitiva, no sé si vostè sap que els  embussos
contaminen moltíssim, vostè, avui que es troba amb la llei de
canvi climàtic i amb el diesel, això contamina, tenir els cotxes
aturats i col·lapsats. Amb la qual cosa, Sr. Conseller, em sap
greu dir-li i reafirmar: aquesta és la legislatura del 75% del
descompte aeri del Partit Popular i aquesta és la legislatura,
més que mai, del cotxe privat del pacte de progrés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Correspon ara, en torn de
contrarèplica, al Sr. Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, negar la realitat
no la durà aumon, a mi em sap molt de greu, li he posat els
nombres damunt la taula i vostè, la manera d’argumentar les
coses és dir que açò no existeix, em diu: on són? Jo li dic,

anem en metro, anem en tren, ara resultarà que els trens van
buits. Estant aquí, he arribat a veure fotos de la portaveu
adjunta, la Sra. Prohens, dient que el tren va massa ple, i ara
resulta que vostè em diu: va massa ple com a conseqüència
que hi ha increments, que fem les coses ben fetes, que hi ha
1,5 milions més de passatgers al cap de l’any només en serveis
ferroviaris , açò li he dit. I vostè em diu: no és cert, és
impossible.

Escolti, li passaré totes les dades, les repassarem totes, no
hi ha cap inconvenient, són dades absolutament objectives, són
números de bitllets venuts que posen de manifest la feina feta.
Ara, açò sí, si aquests nombres que jo li he dit són certs, s’ha
de reconèixer que aquesta feina ha valgut la pena, perquè tot el
que jo li he explicat la resposta seva ha estat la negativa, negar
la realitat, qüestionar aquests nombres, però si aquests
nombres són certs és l’evidència que aquest Govern aquesta
legislatura ha fet una bona feina.

I ho haurà de reconèixer, a la darrera interpel·lació a vostè
li tocarà reconèixer que aquest govern ha funcionat, a la
darrera moció que presentarà en aquesta cambra vostè haurà de
reconèixer que els 3 milions de passatgers, que són una
realitat, demostren que aquest govern ha fet una bona feina en
matèria de transport públic a l’illa de Mallorca, perquè els
nombres ho aval·len. Per tant, Sra. Cabrer, crec que mal
plantejament fa a la seva estratègia de confrontació, negar la
realitat d’uns nombres que no són meus, me’ls passen els
funcionaris de les dues empreses públiques que tenim, són
ells que hi donen validesa i jo, senzillament, els recull. No
pujaria aquí si els funcionaris no m’haguessin donat aquestes
xifres, Sra. Cabrer, com vostè pot imaginar, no pujaria aquí a
donar aquesta informació.

I fixi’s bé, fa un any o fa tres mesos, dèiem que havia
crescut en 2 milions de passatgers, perquè era la comparativa
amb 2017, som el 2019 i ja podem fer la comparativa amb les
dades del 2018, 1 milió més, li he dit els percentatges anuals
de cada un d’aquests, per tant, sí, Sra. Cabrer, sí que hem fet
una bona feina, malgrat del molt que ens queda per fer.

I em demana vostè: escolti i què passarà amb el Pla de
mobilitat? És clar que el mantenim, per suposat, és la millor
fulla de ruta per garantir precisament que aquesta continuïtat
de creixement en transport públic serà efectiva, i ho serà si no
ve un altre govern que decideix rompre convenis i rompre
planificacions i projectes existents.

Impulsaran el tramvia de la badia de Palma? El projecte de
la pròxima legislatura és fer possible des de l’aeroport-Plaça
Espanya, passant per la badia de Palma. Hi estan d’acord o no?
Perquè vostès el van rompre la legislatura passada aquest
projecte.

I jo li dic, i sí, tenim acordats 100 milions d’euros amb el
Govern d’Espanya dels quals els 10 primers ja són en els
pressuposts d’aquest any, per tant, sí que és seriós, en els
pressuposts d’aquest any del Govern d’Espanya que es debat
ara en aquests moments. Si no fos cert açò, si açò no fos cert
no hi serien, són la primera partida pressupostària, ara falta
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signar el conveni, efectivament. Per tant, deixarem
planificació, projecte i recursos.

I no haurien de fer com la legislatura anterior, que per a
Manacor vam deixar planificació, vam deixar projecte,
execució d’obres i recursos, i van arribar vostès, van rompre
els recursos, van rompre el projecte i van convertir xarxa
ferroviària en una línia verda que ha impossibilitat el
desenvolupament de l’arribada del tren de Manacor fins a Artà,
aquesta és la gran diferència.

Per tant, jo crec que acabam la legislatura amb uns bons
nombres, Sra. Cabrer, amb uns bons nombres, que són
conseqüència d’una feina feta. I que ja li puc dir: no és
suficient, n’hem de fer encara moltíssima més, ho hem dit
sempre; açò va de continuïtat en el pas del temps i que és
fonamental que el pròxim govern que arribi sigui un govern
que es cregui l’aposta pel transport públic, no per les
macroinversions, no, pel transport públic, i de vegades fan
falta inversions i de vegades fa falta tocar línies. Quan ho
sumes tot, quan ho dissenyes bé, el c iutadà ho agraeix i ho
agraeix pujant i utilitzant el transport públic, que és el que ha
succeït, cada any hem incrementat en 1 milió de passatgers a
l’illa de Mallorca els usuaris de transport públic, i jo crec que
és per reconèixer i per saber posar en valor.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Pons.

II.2) Interpel·lació RGE núm. 11134/18, presentada
pel  Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb l’aplicació de la Llei d’igualtat.

Passam al debat de la Interpel·lació RGE núm. 11134/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb l’aplicació de la Llei d’igualtat.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. El día 28 de julio del año
2016 se aprobó la Ley de igualdad de mujeres y hombres de
Baleares, fue una de las primeras leyes que su govern registró
en este Parlament. A partir de aquí comenzó un intenso trabajo
por parte de los grupos parlamentarios para lograr un
consenso que creo que todos considerábamos muy necesario,
y fue algo que conseguimos, y este Parlament pudo aprobar así
un texto legislativo con un alto grado de consenso, a pesar de
que algunas enmiendas parciales continuaron vivas, pero este
consenso aseguraba su continuidad, independientemente de
quien pueda gobernar en un futuro.

Han pasado ya más de dos años y medio desde su entrada
en vigor y nos gustaría que nos explicase, Sra. Consellera, cuál
es su grado de aplicación y desarrollo.

La ley establecía, por ejemplo, que, en el plazo de un año
desde su entrada en vigor, tanto las administraciones públicas
como el sector público instrumental de la CAIB deberían
tener elaborados sus propios planes de igualdad. ¿Han
aprobado los organismos y entidades del sector público
instrumental estos planes? ¿Se han aprobado los planes para el
personal del ámbito de educación y de salud?

También si nos puede contestar a si se han creado o
designado, tal y como establecía la ley, en todas las
consellerias las unidades administrativas de igualdad.

Por otra parte, el pasado junio se aprobó el decreto que
regula la Comisión de igualdad de género, ¿nos podría
informar de las reuniones que ha mantenido este organismo y
los principales acuerdos que han alcanzado desde esta
comisión?

La ley también consideraba esencial tanto la formación
como la capacitación del personal que debe aplicar en este
caso las políticas de igualdad. ¿Qué medidas se han tomado
para garantizar la formación del personal de la comunidad
autónoma, pero también para asegurar la capacitación
específica para acceder a determinados puestos de trabajo, tal
y como desarrollaba la ley?

Y una de las cuestiones básicas que, finalmente, recogió la
ley, y que también fue muy importante para el debate
parlamentario, era la apuesta por la conciliación de la vida
familiar y laboral. Nos gustaría que nos contestase qué
medidas de las recogidas tanto en los capítulos terceros,
como quinto de la ley se han implementado ya y que nos pueda
dar una pincelada sobre ello.

Por otra parte los artículos 5  y 6 de la ley, obligan a
incorporar la perspectiva de género y la evaluación del
impacto de género en todas las políticas que desarrollen los
poderes públicos en nuestra comunidad autónoma y más en
concreto incorporarlos a los proyectos normativos y a los
anteproyectos de la ley de presupuestos. ¿Tienen algún estudio
de seguimiento o evaluación del cumplimiento de estos dos
artículos? Y en todas las leyes que hemos debatido en este
Parlament, especialmente las de carácter social, se ha puesto
de manifiesto la evidente falta de datos estadísticos que
existen en nuestra comunidad autónoma, que nos permitan
hacer diagnósticos correctos a los problemas que sufren los
ciudadanos de Baleares y poderles dar así una solución. Y en
este sentido la ley daba un impulso muy importante a la
elaboración de estudios y estadísticas. Nos podría también
informar sobre los avances que se han realizado en este
ámbito.

También la ley prevé la creación del Observatorio de
Igualdad, que ustedes pusieron en marcha en febrero del año
2018, ¿nos podría también dar una breve pincelada del trabajo
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que se ha realizado por parte de este organismo hasta este
momento?

Y estaremos de acuerdo en que una de las cuestiones más
importantes que abordaba la ley era la lucha contra la violencia
de género y dentro de esta cuestión, la vital importancia que
da a la coordinación institucional para evitar tanto las lagunas,
los vacíos legales o la doble o triple victimización que sufren
en muchas ocasiones las víctimas. De ahí los necesarios
protocolos de intervención de atención a las víctimas de
violencia de género que dichos protocolos, según establece la
propia ley, ya deberían estar elaborados. ¿Nos podría informar
o confirmar la aprobación de dichos protocolos?

También muy importante son los servicios dirigidos a
mujeres víctimas de violencia de género, estos servicios son
esenciales para poder protegerlas. En este sentido nos gustaría
saber si a día de hoy se cumplen las ratios de centros de
atención y asistencia psicológica, social y jurídica específica
que establece el articulo 70. Y también si nos puede confirmar
si se cumplen las ratios de las plazas de acogida que establece
el artículo 71. 

Y si consideramos importante asegurarles la protección a
las víctimas de violencia de género, también son muy
necesarias las políticas de prevención en esta materia, ¿nos
podría informar de cómo se han promovido la investigación
sobre las causas, las características y las consecuencias de las
diferentes formas de violencia machista? Y también si nos
podía confirmar si han evaluado la eficacia de los recursos
existentes en nuestra comunidad en materia de violencia de
género y cuál ha sido el resultado de esta evaluación.

Y por último también, si nos puede informar de las
medidas o acciones llevadas a cabo, tanto a nivel educativo
como a nivel sanitario, para fomentar la igualdad de género
entre los niños y niños de Baleares.

Están son las principales cuestiones que nos gustaría que
nos aclarase y teniendo en cuenta que tampoco va a tener usted
excesivo tiempo, pues nos gustaría que nos contestase a esas.

Muchas gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Doncs té la paraula un
representant del Govern, té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament Sra.
Fernández, com vostè molt bé deia, ara el juliol del 2016, fa
més de dos anys i mig que es va aprovar aquesta llei històrica
a les Illes Balears, un dia, el 13 de juliol, que serà per recordar
en la història d’aquest Parlament, ja que les diputades i els

diputats vàrem aprovar tots conjuntament amb un elevat grau
de consens, com vostè deia, la primera Llei d’igualtat de les
Illes Balears. Una llei que posava la nostra normativa al dia per
poder treballar amb el propòsit de garantir la igualtat real entre
dones i homes i lluitar contra la discriminació per raons de
gènere i, molt especialment, contra la violència masclista. I no
vull deixar passar l’oportunitat per tenir un record especial cap
a totes aquelles víctimes que ja no hi són i tot el nostre suport
també per a les que ara a dia d’avui encara pateixen aquesta
violència estructural i masclista. 

Una llei aquesta Llei d’igualtat que obliga el Govern a
incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions,
com vostè molt bé hi ha fet referència i que impulsa la paritat
a tots els organismes públics; 90 articles en què hi trobam
l’obligació per als  centres públics en treballar en la
coeducació, que, com vostè molt bé sap, no només hi hem
començat a fer feina, sinó que ja tenim un representant o un
coordinador en coeducació a tots i cadascun dels centres de
les nostres illes; la introducció en els contractes col·lectius
de mesures contra l’assetjament i l’esquerda salarial, aquestes
també hi ha una realitat a dia d’avui, o el foment de la
conciliació laboral.

Una llei en definitiva que considera a més com a violència
masclista, la violència econòmica i que indica quins
organismes s’han de crear per garantir la coordinació, la
transversalitat i l’efectivitat de les polítiques per la igualtat.
Aquesta llei la vàrem aprovar a més, amb un govern que és el
més feminista i amb més presència de dones, com mai havia
tengut un govern en aquesta comunitat. I era un any i mig abans
d’un 8 de març que va ser històric, el 8 de març de l’any passat
i que esper i confio, n’estic convençuda, que també amb aquest
esperit de consens, el proper 8 de març sigui també un 8 de
març per recordar i un 8 de març que faci història.

Com dèiem, ara fa dos anys i mig que es va aprovar la llei,
des de la conselleria que represent, de la qual en depèn
l’Institut Balear de la Dona, però també des de totes les àrees
de l’executiu, s’ha fet una feina intensa per complir amb els
seus mandats i avui podem dir que aquesta feina dóna resultats.
Entraré en algunes de les qüestions que vostè plantejava. Però
vull aprofitar també per agrair la tasca que s’està duent des de
l’IBDona, que és l’organisme saben vostès que coordina la
política d’igualtat de tot l’executiu, com de les diferents
conselleries i els òrgans del Govern de les Illes. Perquè si que
crec que d’una cosa podem estar satisfets, és que estam
aconseguint que les polítiques de foment de la igualtat siguin
presents en bona part de les iniciatives i programes que es
duen a terme per part del Govern. Em referesc com deia abans,
a la coeducació, a les polítiques d’igualtat laboral, a la lluita
contra la violència de gènere, a la formació dels empleats
públics, o a la coordinació entre institucions i diferents agents
que intervenen en la detecció i lluita contra la violència
masclista. 

I una de les qüestions que avui està sobre la taula és la
posada en funcionament dels òrgans que ja s’han creat o que
estan en procés de creació, en virtut d’aquesta Llei d’igualtat.
Deia vostè, efectivament s’ha creat ja l’Observatori per la
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Igualtat, tal com estableix l’article 18 de la llei, aquest és
l’òrgan encarregat de cercar, analitzar i de difondre
informació periòdica i sistemàtica sobre l’evolució
d’indicadors d’igualtat, desglossats per illes i que ens
serveixin per fer noves propostes polítiques per avançar en la
igualtat real. Però a dia d’avui encara no està en funcionament
al cent per cent, això ara veurem quins organismes tenim ja en
funcionament, en ple rendiment i altres que encara queda feina
per fer per al desplegament de la llei. Però allò que sí és cert
és que ja tenim creat per decret aquest organisme, tal i com
preveia la llei.

L’article 20 per la seva banda també establia la creació de
la comissió d’igualtat de gènere, de la qual vostè també me
n’ha fet referència, que es va crear també pel Decret 18 de
l’any passat i que es va constituir ja..., ja s’ha reunit aquesta
comissió per la igualtat de gènere, precisament el mes passat,
el mes de gener d’enguany. Parlam de l’òrgan encarregat de
coordinar les polítiques i programes que es duen a terme per
part de les administracions autonòmica, insular i local en
matèria d’igualtat, i el dia de la seva constitució, el passat dia
10 de gener, es varen constituir també, em diu vostè quins
acords vàrem prendre, un o dos dels acords que es varen
prendre va ser la creació  de les dues comissions que en
depenen, una interinstitucional i una altra interdepartamental,
en les quals participen totes les àrees de govern. I a més a
més, hem iniciat els procediments per elaborar els projectes
de decret que determinaran el principi general sobre les
característiques que han de tenir els centres d’atenció i
assistència psicològica, social i jurídica específica per a les
víctimes de violència de gènere.

També s’ha iniciat el procediment per desplegar els
decrets per crear un registre públic de plans d’igualtat, el visat
dels plans d’igualtat de les empreses i regular l’accés als
cursos de formació a les dones víctimes. M’ha fet vostè
referència crec recordar a quins plans d’igualtat s’han fet a
diferents ens o empreses públiques a la nostra comunitat, li he
de dir que estan elaborats o en procés d’elaboració a la
Fundació BIT, a la Fundació Banc de Sang, al sector primari
està pràcticament enllestit i des de Turisme també es fa feina
en la prevenció de les agressions sexuals.

Per altra banda, també vull ressaltar una fita important que
s’ha assolit aquesta legislatura com és la transferència de les
polítiques de gènere i dona als diferents consells insulars, a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera; complim amb
el compromís d’acostar serveis a la ciutadania, i sap vostè que
des de l’1 de gener ja són els consells insulars que exerceixen
les competències de l’atenció directa a les víctimes, també de
sensibilització i de coordinació dels diferents municipis dins
de cadascuna de les Illes. 

Quan parlam de polítiques d’igualtat hem de parlar de
transversalitat, però hi ha un altre aspecte que també és
fonamental, en feia vostè menció, com és el de la coordinació.
Una de les accions que volem destacar, que s’ha impulsat
aquesta legislatura i que fem comptes, a més, que es pugui
estendre a tots i cada un dels municipis de les Illes Balears,
són les meses de coordinació local contra la violència de

gènere; aquestes meses ja estan implantades o en procés
d’implantació a nou municipis de totes les Illes: a Artà, a
Calvià, a Eivissa, a Inca, a Maó, a Marratxí, a Pollença, a Sóller
i a Son Servera; són un instrument de treball on participen tots
els agents implicats en la detecció  i actuació contra les
violències masclistes en un municipi, des dels centres de
salut, les escoles, les forces i cossos de seguretat de l’Estat
que són imprescindibles també dins aquesta coordinació, les
policies locals, IBDona, etc.

Tal com marca la llei, en feia vostè referència a l’article 6,
els pressupostos d’aquesta comunitat compten amb un
informe d’impacte de gènere. Ja fa dos anys, és a dir, ja fa dos
pressuposts que hem incorporat l’informe d’impacte de
gènere per primera vegada en la història d’aquesta comunitat
i dels nostres pressuposts.

També s’han augmentat progressivament els recursos de
l’Institut Balear de la Dona, i enguany l’hem multiplicat per
dos, i crec que aquesta és una bona notícia, després que el
Govern de l’Estat també hagi duplicat el pressupost en el
Pacte contra la violència masclista a nivell de l’Estat; això ha
suposat més recursos també per a la nostra comunitat
autònoma. 

En definitiva, aquest..., la decisió de contribuir a fer de la
igualtat un eix transversal, que sustenta el Govern en aplicació
de la nostra llei d’igualtat, crec que ha suposat introduir la
perspectiva de gènere a tota l’administració, com vostè feia
referència, Sra. Fernández, a la seva intervenció. Per exemple,
a l’àmbit de Salut, després serà difícil fer un repàs de totes les
àrees, però intentaré fer el més destacable, a l’àmbit de Salut
s’ha donat ja formació als professionals dels centres de
primària concretament a més de 1.400 professionals, com dic,
d’atenció primària, i també tots els centres de salut de les Illes
compten amb una persona referent en violència masclista. 

A Educació tenim el compromís d’elaborar el Pla
autonòmic estratègic de coeducació i actualment, però
oferim, com li he dit abans, ja formació específica al
professorat, crec que són al voltant de 150 aproximadament,
i s’ha creat, ja es va crear el curs passat, la figura del
coordinador en igualtat a tots els centres educatius de les Illes
Balears i a dia d’avui ja hi ha aquest coordinador a tots i cada
un dels centres.

Per altra banda, una altra mesura que crec que s’ha de
destacar en matèria de treball és que en aquestes illes, per
primera vegada, es garanteix, en la línia de subvencions que es
fa coordinadament amb la Conselleria de Treball, un lloc de
feina a totes les dones víctimes de violències masclistes; hi
hem destinat 2 milions d’euros a aquest projecte, que està
funcionant i ha funcionat molt bé, i esperam augmentar el
pressupost i aquesta dotació àmpliament. 

També des de Serveis Socials s’ha millorat l’atenció als
familiars de les víctimes de violència masclista incorporant la
perspectiva de gènere a les bases de subvencions en la
cooperació.
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També vull ressaltar que en matèria d’habitatge treballam
amb l’IBAVI per posar en marxa un dels projectes que hi ha en
aquest pressupost 2019, que és posar en marxa els pisos pont
per a dones víctimes amb una línia específica d’ajudes al
lloguer. 

També en compliment de la Llei d’igualtat es promouen
mesures per afavorir la conciliació laboral de les famílies, i
per això el pressupost d’enguany inclou la creació d’una nova
deducció fiscal d’un màxim de 600 euros per fill o filla i any
per compensar les despeses d’escoletes o centres d’educació
infantil. 

Aprofit ja aquesta intervenció per acabar i  informar la
cambra que d’aquí a poques setmanes podrem presentar el
primer Pla autonòmic contra la tracta de dones i nenes amb
fins d’explotació sexual que, en aplicació de l’article 7 de la
llei, s’estan elaborant els primers estudis per conèixer la
realitat d’aquestes illes des d’una perspectiva de gènere. 

No voldria acabar la intervenció sense ressaltar l’evolució
del Pacte contra les violències masclistes, Reaccionem, en
aquestes illes i donar les gràcies també a to ts els grups
parlamentaris que en el seu dia, també evidentment al seu Sra.
Fernández, varen participar en aquest pacte i a la resta de grups
parlamentaris. Vull encoratjar-los a tots que malgrat a vegades
aquests vents que bufen, que no sempre van en la mateixa línia
de la igualtat entre dones i homes, no impregnin el consens
que fins a dia d’avui ha tengut aquesta cambra en pro de la
igualtat d’homes i dones...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, ha d’acabar ja. Gràcies.

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

... i en pro de la lluita contra la violència masclista.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Consellera, la verdad es
que tengo como sentimientos encontrados, es cierto, y no le
voy a negar, que no hayan hecho nada, sí han hecho
actuaciones, han puesto en marcha algunas cosas, pero
realmente la aplicación de esta ley tras su intervención lo que
vemos es que se está desarrollando con mucha más lentitud
incluso de los plazos que establece la propia ley.

Usted me hablaba, por ejemplo, que la Comisión de
Igualdad se ha constituido, es decir, en siete meses desde su
creación, por lo que hemos entendido, se ha reunido una vez
para constituirse.

Todavía nos preocupa más lo que ha comentado del
observatorio, ya que el observatorio se creó hace un año y nos
ha dicho que todavía no está en funcionamiento.

No me ha contestado nada de los protocolos de
intervención, que era una de les cuestiones más importantes
y fundamentales que establecía la ley precisamente para
coordinar las actuaciones de las diferentes áreas y diferentes
administraciones; protocolos de intervención que debían
incluir los mapas de procesos, de servicios y de cobertura de
ratios, y por lo que he escuchado, usted no ha hecho mención,
se lo vuelvo a preguntar, ¿se han aprobado ya estos protocolos
de intervención? ¿Incluyen todo lo que la ley prevé que
deberían incluir?

Tampoco no me ha contestado si se han creado o si se han
designado las unidades administrativas en cada conselleria. No
me ha hablado tampoco respecto al artículo 7, que desarrolla
toda la parte estadística, nos gustaría saber si se han
establecido los nuevos indicadores que prevé la ley, si se ha
incluido la variable sexo en todos los datos estadísticos en
encuestas y en los registros de la comunidad autónoma.

Tampoco nos ha contestado si se cumplen las ratios que
prevé la ley respecto a los centros de atención y asistencia
psicológica, social y jurídica; nos ha dicho que todavía no está
el decreto  hecho que va a desarrollar los requisitos
necesarios, pero la realidad es que la ley ya hablaba que se
tiene que tener un centro por cada 100.000 mujeres, ¿se están
cumpliendo estas ratios? ¿Se están cumpliendo las ratios que
prevé también la Ley de los centros de acogida y los servicios
de urgencia? Tampoco no nos ha contestado.

Respecto a los planes de igualdad nos ha hecho una breve
pincelada de algunos de los organismos que ha hecho o que
está en proceso de hacer los planes de igualdad, pero es que
todos los planes de igualdad, según la ley, deberían estar
hechos y aprobados hace un año y medio, porque el plazo que
establecía la ley era de un año. 

Entendemos que a nivel educativo y a nivel sanitario no se
han hecho los planes de igualdad, está hecho el de servicios
generales que es la continuación del plan que ya puso en
marcha el Partido Popular, pero la verdad es que nos preocupa
que se lleve un retraso de más de un año y medio respecto a la
aprobación de estos planes en el resto de sectores.

Tampoco..., bueno, nos ha dado..., también nos ha dicho
que sí, que se ha hecho formación en el ámbito de salud y en
el ámbito de educación, pero nos gustaría saber si se ha dado
algún tipo de formación más en otros ámbitos, una
administración general, y también las medidas que se han
tomado, que la ley además lo concreta específicamente,
respecto a la capacitación específica para acceder a
determinados puestos, ¿determinados puestos han tenido esta
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capacitación específica en materia de igualdad? ¿Se ha tomado
alguna otra medida?

Nos ha hablado también muy en genérico de la
conciliación de la vida familiar y laboral, nos gustaría que nos
pudiese detallar en su segunda intervención algo más.

¿Qué se ha hecho para propiciar, como establece la ley, la
contratación estable y el ascenso profesional de mujeres en la
empresa privada?, ¿qué medidas han tomado para hacerlo
efectivo?

No sé si he entendido muy bien, pero usted decía que se
estaba elaborando el decreto para poder establecer los visados
de los planes de igualdad. ¿Esto significa que en estos dos
años y medio no se han visado decretos..., perdón, planes de
igualdad de empresas? Si nos lo  puede explicar, porque la
verdad es que creo que es algo que no he entendido muy bien.

Tampoco, además, nos ha contestado respecto a si se ha
promovido la investigación, algo que consideramos muy
importante, teniendo en cuenta que a pesar de las medidas que
se están realizando continuamos teniendo muchas mujeres
víctimas de violencia de género, continúan las denuncias, y
nos gustaría saber si se ha promovido esta investigación que
también establecía la ley sobre las causas, las características
y las consecuencias de las diferentes formas de violencia
machista para evidentemente así conocer más y poder aplicar
políticas más eficaces. Tampoco si se ha realizado, como
establece la ley, esta evaluación anual de los recursos
existentes en nuestra comunidad autónoma, aunque teniendo
en cuenta que algunos de ellos no se están estableciendo, no
se están desarrollando con los plazos que establece la ley,
pues también entendemos que a lo mejor no se han podido
evaluar.

Y nos gustaría que nos pudiese contestar y abordar un poco
más en profundidad las cuestiones que les hemos planteado.
Nosotros evidentemente seguiremos apoyando, seguiremos
teniendo la voluntad de consenso, tanto en el ámbito de
igualdad entre hombre y mujeres como en la lucha de
violencia de género, pero teniendo en cuenta que fue una de
las primeras leyes, como hemos dicho, que entró en este
parlamento, que se alcanzó un alto grado de consenso, lo que
esperamos evidentemente es que se pueda desarrollar, no
solamente conforme a los plazos que ya establece la propia
ley, sino de la forma más rápida posible porque estamos
hablando de un tema fundamental. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Torn de paraula de la Sra.
Consellera Pilar Costa.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Fernández. Miri, li he
de dir sincerament..., bé, la major crítica que ha fet vostè de
l’execució de la lle i -jo li agraesc que ho faci, eh?- és la
lentitud, diuen, amb què s’està desenvolupant la llei. Per una
banda no ho compartesc, perquè crec que si tenim en compte
que si parlam d’una llei que té poc més de dos anys i mig, amb
la quantitat de coses que li he explicat més tot el que no he
tengut temps d’explicar-li crec que té un ritme més que
acceptable en l’execució de la llei; i per l’altra banda sí que li
he de donar la raó perquè li puc assegurar que som molt
inconformista, i mentre tenguem la desigualtat que tenim
entre dones i homes i hi hagi una sola dona víctima de
violència masclista no ens podem conformar ni amb el
desenvolupament d’aquesta llei, ni amb els  recursos
econòmics que hi posem, ni amb qualsevol mesura, sempre
ens semblarà insuficient.

Em parlava vostè dels protocols, si s’havien aprovat o que
no s’havien aprovat protocols. Sí, li he de dir que s’han aprovat
protocols. No he tengut temps d’explicar-ho tot, com per
exemple el protocol de mutilació genital femenina; a més s’ha
fet també formació amb tots els agents implicats; per altra
banda també s’ha aprovat el protocol d’intervenció sanitària en
violència de gènere, i per tant el que li he de dir és que
s’evoluciona a un bon ritme en el desenvolupament de la llei.

Per altra banda la Comissió d’igualtat, que diu vostè que
només es va constituir, no, ens vàrem constituir i va ser una
reunió en què a més vàrem fer feina prop de quatre hores, és
a dir, no va ser només una constitució. Li he parlat també de la
constitució dels grups de treball posteriors i que ja varen
treballar aquell mateix dia, fa ara poques setmanes,
concretament el mes passat. 

I per altra banda també vull tranquil·litzar-la que es
compleixen les ràtios que estableix la lle i, i  li don dades
concretes també per a tranquil·litat de tothom, sense provocar
alarmismes: de les 140 places que tenim en el conjunt de les
Illes per poder ocupar per dones víctimes de violència
masclista, a dia d’avui que n’hi hagi d’ocupades entre dones i
els seus infants són 80, i per illes li don les dades concretes:
en aquest cas a l’illa d’Eivissa, 9 dones i 12 infants; a Palma,
19 dones i 17 infants; a la part forana de Mallorca, 9 dones i
12 infants; i a Menorca, 2 dones. Tant de bo aquestes ràtios
fossin inferiors, però en tot cas sí li he de dir que a la nostra
comunitat i en totes i cadascuna de les illes estam preparats
per poder atendre qualsevol dona que ho necessiti.

Li he fet referència també al fet que en aquesta comissió...,
li volia fer referència que en aquesta comissió d’igualtat, que
ens vàrem reunir el passat dia 10 de gener, també vàrem tenir
la possibilitat de valorar el traspàs de competències que
havíem fet a cadascuna de les illes, perquè el Govern faria
l’acompanyament que fos necessari a totes i cadascuna de les
illes i per tant dels consells insulars per seguir donant la bona
atenció  que es dóna, que s’ha donat fins ara per part de
l’IBDona a les dones que ho necessiten.
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I per últim he de dir-li, Sra. Fernández, que vostè
personalment en tranquil·litza quan fa les manifestacions
sinceres en representació del seu grup que volen mantenir
aquest consens en matèria d’igualtat. Esper que el seu desig i
la seva feina sincera en pro d’aquesta igualtat impregni els
desitjos de tot el seu grup parlamentari i sobretot del seu
partit, perquè no vull acabar, res més lluny de la meva intenció,
amb cap polèmica, i molt menys en matèria d’igualtat i de
lluita contra la violència masclista, que ens ha d’unir, en
primer lloc, a totes les dones, siguem del partit que siguem,
però pot comprendre vostè , Sra. Fernández, la preocupació
que tenim moltes i molts de tots els grups polítics, uns més
que els altres, quan sentim líders polítics d’àmbit nacional, i
concretament del seu partit, que diuen que volen tirar enrere
la Llei de l’avortament que tenim ara que, per cert, incompliria
l’article 3.1, apartat e), de la nostra llei d’igualtat a dia d’avui.
Per tant em tranquil·litza vostè quan diu que segueix donant
suport a aquesta llei, perquè l’article 3, paràgraf 1, apartat e),
parla precisament de la llibertat que hem de tenir les dones a
l’hora de poder decidir sobre el nostre cos. Sra. Fernández,
esper que dones com vostè siguin majoritàries dins el seu
partit, dins el seu Partit Popular, perquè si no les declaracions
del seu líder nacional deixen molt a desitjar, i sobretot ens
deixen molt preocupades a tantes i tantes dones que hem
lluitat i seguirem lluitat en pro de la igualtat i en contra de la
violència masclista que desgraciadament sí existeix.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Economia del Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de
canvi climàtic i  transició energètica.

Un cop acabat aquest debat, passam al tercer punt de
l’ordre del dia, que consisteix en el debat del dictamen del
Projecte de lle i RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i
transició energètica.

Per tant, presentació per part d’un membre del Govern, té
la paraula el Sr. Conseller Marc Pons.

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

Molt bon dia. Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, deia l’explorador i activista Robert Swan que la pitjor
amenaça per al nostre planeta és pensar que algú altre el
salvarà. 

Duim dècades parlant dels riscos del canvi climàtic; els
científics fa temps que ens avisen de les seves conseqüències,
alguns de les quals són ja més que evidents, ja les estam patint.
I és cert, la comunitat internacional ha fet avanços: s’han
signat el protocol de Kyoto o els acords de París, però la

realitat és que hi manquen per part de països i regions d’arreu
del món actuacions clares i decidides a nivell executiu que
converteixin els acords signats en realitat. Són molt pocs els
que arreu del món ja han actuat, i aquí, aquí a Balears, ens
poden enganar nosaltres mateixos culpant els altres, culpant
fins i tot les grans potències de falta d’actuació, però la
realitat és que a ca nostra, en lloc d’actuar, fins fa molt poc
havíem decidit mirar cap a una altra banda, i així, en definitiva,
ens fèiem un flac favor.

La realitat a les Illes Balears confirma que encara no hem
agafat suficient consciència col·lectiva ni del canvi climàtic
ni de la importància de comptar amb un model energètic propi,
dissenyat i acordat entre tots. 

Les dades parlen per si soles, som la comunitat autònoma
amb major dependència energètica de l’exterior, som la
comunitat autònoma amb menor implantació de renovables, la
que disposa d’una de les ràtios més elevades de riscs... de
vehicles privats per habitant, i si açò fos poc els experts
coincideixen que la Mediterrània serà un dels llocs del món
on es patiran els efectes de canvi climàtic amb major
virulència i si  a més a més aquests territoris són insulars
encara molt més. Aquesta és la nostra realitat, encara que no
ens agradi. Un model energètic prou deficient, enclavat en un
territori, el de la Mediterrània, on majors seran els efectes
provocats pel canvi climàtic. Per tant, oblidem-nos que algú
altre salvarà el món per nosaltres. Ens toca actuar i donar
exemple.

Balears necessita d’un pla d’acció global, transversal i
valent, alguna cosa més que mesures individuals, iniciatives
aïllades que pretenen abordar àmbits temàtics concrets. 

La lluita contra el canvi climàtic requereix un esforç
unitari, planificat, realista, transversal i a la vegada ambiciós,
i la Llei de canvi climàtic i transició energètica que avui els
present és el full de ruta, el pla per fer efectiu aquest canvi de
model.

Aquesta llei és la passa endavant d’un territori que se sap
pioner. Europa va demanar que les illes fossin capdavanteres
en la lluita contra el canvi climàtic, que actuassin de manera
decidida i açò és el que hem fet, actuar amb valentia, de
manera justa, responsable, ferma, amb visió de futur, des de la
participació, el diàleg, la transparència i la voluntat d’acord, ho
deia l’exsecretari general de Nacions Unides Ban Ki-Moon:
no ens podem permetre el luxe de la indecisió, les mesures a
mitges o els enfocaments graduals, la nostra meta ha de ser
una transformació, una resposta clara als relativistes, a aquells
que -i avui els escoltarem en aquesta cambra-, aquells que,
després de negar durant dècades l’existència del canvi
climàtic, ara n’accepten l’existència mentre defensen, però, la
necessitat d’anar poc a poc, de manera confusa, amb l’únic
objectiu de retardar les mesures i mantenir el major temps
possible l’actual model energètic que tants beneficis genera
a alguns i tants danys ens provoca a tots.

La nostra aposta, en canvi, és clara: actuar amb convicció
i decisió, actuar amb mesura, en proporció a la realitat de les
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nostres illes i protegir així la nostra natura, el nostre entorn,
la qualitat de l’aire, la nostra salut, el nostre model econòmic.
La nostra responsabilitat és canviar a temps, canviar per evitar
els pitjors efectes del canvi climàtic; no fer-ho o fer-ho amb
la boca petita seria una irresponsabilitat.

Per açò proposam una llei proactiva, que passi de les
intencions a les mesures concretes, de les paraules als fets i
que faci d’aquest repte una oportunitat. El canvi exigeix canvi
i nosaltres hem triat ser pilots del nostre destí.

La Llei de canvi climàtic és sobretot un canvi de model
energètic i, per tant, també de model econòmic, perfila una
nova economia per a unes illes que necessiten major
diversificació i menys estacionalitat, necessitam innovació,
inversió, mà d’obra qualificada.

El sector de les energies renovables, el de la mobilitat
elèctrica, els nous mètodes de producció i comercialització
de l’energia, l’eficiència energètica i constructiva,
l’autoconsum, aquests són alguns dels sectors que poden i han
de créixer en els propers anys, una nova indústria per a les
nostres illes, nous llocs de feina i un nou model, un model
més sostenible i amb perspectives de creixement econòmic.

Treballam per un canvi en positiu, una transició cap a un
nou model energètic necessari i just al qual passarem de ser
simples consumidors a formar part de tot el procés i açò
reforça la nostra economia i obre un món de possibilitats i
volem que el canvi necessari sigui una realitat com més aviat
millor.

Per açò plantejam una llei de fets i no d’intencions. Per
açò ens hem fixat un calendari, són terminis factibles i
ambiciosos, reduirem les emissions contaminants un 40% a
l’any 2030 i un 90% al 2050; al 2030 un 35% de l’energia
provindrà de fonts renovables i al 2050 ho serà un cent per
cent, mentre haurem de guanyar per aquesta mateixa data un
40% en eficiència energètica i, per aconseguir-ho?, per
aconseguir-ho ens hi haurem d’implicar tots, el sector
tradicional haurà de tancar i reconvertir les centrals tèrmiques
començant per les més contaminants i ja hem posat data a Es
Murterar, les mitjanes i grans empreses hauran de calcular la
seva petjada de carboni i reduir les seves emissions. 

Nosaltres, els ciutadans, haurem d’abandonar els vehicles
de combustió i substituir-los per vehicles no contaminants.
Ho iniciarem primer, al 2025, amb els vehicles diesel i
posteriorment al 2035 amb la resta de vehicles de combustió
i també, nosaltres, els ciutadans haurem de produir cada
vegada més l’energia que consumim. 

Els consells insulars hauran de definir les zones de sòl
rústic on es permetrà la instal·lació de generació d’energia
renovable amb la finalitat de simplificar al màxim la
tramitació administrativa, mentre requerirem d’inversors que
vulguin aportar a la consolidació d’un sistema energètic que
cada vegada serà més diversificat.

Els ajuntaments hauran d’instal·lar plaques fotovoltaiques
als aparcaments de 1.000 m2 i hauran de canviar tot
l’enllumenat perquè sigui el més eficient, almanco en LED.

El Govern crearà un institut balear de l’energia amb
l’objectiu de propulsar totes aquestes mesures a l’hora que
amb el guiatge d’un comitè d’experts seguirà de forma
rigorosa el compliment de la normativa i proposarà els canvis
a aquesta norma que aprovam avui perquè la tecnologia anirà
avançant i aquesta llei farà falta que es vagi adaptant al temps.

Ja ho veuen, tots, tots haurem de fer esforços si volem
canviar el model energètic perquè la transformació arribarà
fins al darrer racó i no serà -i açò ja ho sabíem- un camí fàcil.
De fet, reticències al canvi també n’hi ha hagut durant la
tramitació i ens en trobarem durant la implantació per part
d’aquells que pretenen retardar el procés.

El sector de l’automoció possiblement n’hagi estat un
exemple, no a la una. Alguns d’ells han apostat per retardar el
calendari d’aplicació mentre d’altres s’han llançat a reduir
costos i a augmentar l’autonomia dels vehicles no
contaminants. El 35% de les emissions de diòxid de carboni
de les Illes Balears prové del trànsit rodat i ens proposam
revertir aquesta situació en la línia del que fan també en altres
països del nord d’Europa. 

Àustria prohibirà els vehicles de combustió l’any que ve;
a Noruega tots els vehicles hauran de ser elèctrics a l’any
2025; Alemanya, Dinamarca, Irlanda, Israel, Holanda o
Eslovènia prohibiran vehicles de combustió, diesel i de
benzina, el 2030; París i Roma volen prohibir la circulació de
vehicles diesel a partir del 2024; Atenes i Mèxic al 2025, i
així ja veuen també vostès com no només les institucions, sinó
també bona part d’aquests fabricants aposten per les energies
netes. Smart, Mercedes-Benz, el Grup PSA, Toyota, Fiat,
Volvo, Jaguar, Land Rover ja estan apostant fort pel vehicle
elèctric i retallant o suprimint els vehicles de combustió.

Ja ho veuen, idò, tot i les reticències, totes i els entrebancs
d’alguns no fem camí tot sols, ni tampoc no hem esperat que
la llei estigui aprovada per iniciar les primeres passes; tot el
contrari, durant tota la legislatura hem pres decisions
encaminades a facilitar l’aplicació de la llei una vegada que
estigui aprovada perquè no hi ha temps a perdre.

Tenim un calendari acordat de tancament de la central d’Es
Murterar, l’única de carbó. Els grups 1 i 2 tancaran quan acabi
l’any i s’iniciarà el seu desmantellament a partir de l’any que
ve i els grups 3 i 4 quan arribi el segon enllaç amb la península
i durant aquest temps només podran funcionar un màxim de
500 hores dada any.

Reduirem així, idò, a les centrals tèrmiques més del 30%
de les emissions de diòxid de carboni, un 70% de les
partícules de NOx i un 90% les de sofre i les contaminants,
tot sense destruir  llocs de feina i garantint la qualitat de
subministrament.
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La substitució de fueloil per gas natural a les centrals de
Maó i d’Eivissa estan pràcticament definides i suposarà una
reducció d’un 70% d’emissions contaminants. En aquest
primer trimestre i per primera vegada el Govern d’Espanya
licitarà una quota de 40 milions d’euros a la instal·lació de
parcs fotovoltaics només per a les Illes Balears i un altre de
13 milions d’euros específics per a iniciatives en matèria de
renovables a l’illa de Menorca. A més, el Govern d’Espanya ja
construeix el primer enllaç entre Mallorca i Menorca, ha
planificat el segon entre Mallorca i la península, per al període
20-25, i  ha autoritzat la connexió a xarxa de tots els parcs
fotovoltaics que es troben en tramitació, més de 180
megawatts només en renovables.

Des del Govern de les Illes hem aprovat una licitació de 12
milions d’euros per a l’execució d’una xarxa de punts de
recàrrega ràpida a vehicle elèctric a totes les Balears, hem
atorgat més de 8 milions d’euros en ajudes a la instal·lació
d’energies renovables tant a particulars com a empreses i  a
administracions públiques, i hem garantit que tots els edificis
i instal·lacions de la comunitat consumeixin únicament
energia procedent de fonts renovables; feina tota ja feta que
afavorirà el desenvolupament de la llei, una vegada que sigui
aprovada.

Una llei, per altra banda, intensament treballada al llarg de
tota la legislatura i que és el fruit d’un ampli procés de
participació ciutadana, més de 2.000 ciutadans, 46 entitats, 15
tallers de participació i una infinitat de reunions a tots els
nivells a les quatre illes. I aquí em permetran vostès que ho
pugui remarcar amb majúscules i que pugui donar i dir gràcies,
gràcies sinceres, moltes gràcies als grups ecologistes, a les
organitzacions vinculades a la defensa de la sobirania
energètica, al laboratori interdisciplinar sobre el canvi
climàtic; gràcies al sector empresarial, als industrials, als
instal·ladors, a l’Associació Empresarial de Vehicles
Elèctrics, a tot el sector turístic i al sector hotelers, a les
associacions empresarials de lloguer de vehicles, a les grans
superfícies i  també al petit comerç, gràcies als sindicats, a
UGT i a Comissions Obreres per la seva implicació; als quatre
consells insulars; a tots els ajuntaments i per suposat també al
Govern d’Espanya pel seu suport. Gràcies als productors
d’energies renovables, a (...), a Red Eléctrica, a Endesa, per la
seva implicació, perquè no sempre ha estat fàcil i perquè
sense ells tot açò serà molt més complicat.

I és que aquesta no ha de ser una llei d’aquesta conselleria
ni d’aquest govern, ni tan sols d’aquest Parlament, aquesta ha
de ser la llei dels ciutadans i de les ciutadanes d’aquestes Illes,
de les seves entitats i de les seves institucions que els
representen, un text pensat per protegir-los i fer-los
protagonistes del major desafiament al qual ens enfrontam
com a societat.

I vaig acabant ja, Sr. President, i ho faig amb la idea del
lideratge institucional que suposa el fet que en el sud d’Europa
comptem amb un text normatiu més avançat, el més avançat en
la lluita contra el canvi climàtic i que serà, esper, aprovat pel
Parlament de les Illes Balears. No ens molesta ser els
primers, ser referents, ser pioners no és cap llosa, no ens pesa

ser punta de llança en la lluita contra el canvi climàtic, més
aviat el contrari, perquè l’objectiu així ens ho exigeix, Balears
no vol esperar més, perquè cada dia que passa és una
oportunitat que es perd.

A Menorca diem que totes les deixades són perdudes i la
ciutadania ens ha dit i ha triat no perdre el temps. Hem de
posar en valor el fet de ser referents, Balears ven arreu del
món sostenibilitat, paisatge, natura, sensibilitat, harmonia,
demostrem-ho també idò amb aquesta llei, demostrem-nos a
nosaltres mateixos i al món sencer que ens prenem
seriosament la lluita contra el canvi climàtic, mostrem al món
que hem decidit emprendre el camí de la sostenibilitat sense
marxa enrera. Prenem consciència que la sostenibilitat és un
valor que cotitza a l’alça a molts de mercats emissors de
turistes que venen a les nostres Illes; l’aposta per la transició
energètica ens farà més productius, més competitius,
diversificarà la nostra economia, però també pot ser un reforç
per a la principal indústria de les nostres Illes, per al sector
turístic.

Posem idò en valor la nostra aposta i expliquem-la per tot,
sense complexes, la sostenibilitat pot i ha de ser un atractiu
més, un actiu més d’aquestes Illes. Som un territori petit, sí,
i alguns ens diran que tal vegada anam massa ràpid, alguns
creuran que haurien de ser altres els que haurien d’haver fet la
primera passa, perquè ser els primers sempre té riscs, però jo
ho tornaré repetir: no ens podem permetre el luxe de perdre
més el temps.

Senyores i senyors, som davant d’un moment important per
a les Illes Balears, els deia que el present i el futur exigeixen
valentia i convicció , els deman idò a tots vostès que siguin
també valents, que pensin en les nostres Illes, que pensin en el
nostre entorn, en el nostre paisatge, en la nostra manera de
ser, que pensin en la gent que hi habita, que pensin si val o no
val la pena fer un esforç per garantir la seva, la nostra qualitat
de vida; que pensin si volem canviar ara per mitigar el canvi
climàtic o esperam que els canvis siguin irreversibles. Jo els
propòs que davant el canvi climàtic suportin el nostre canvi,
suportin la llei de canvi climàtic i transició energètica, la llei
de tots, per al present d’aquestes Illes, però sobretot per al seu
futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Doncs, passam al debat de
les esmenes que es mantenen al projecte de llei.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de
la Sra. Consuelo Huertas, de la RGE núm. 11729, 11752,
11730, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736, 11737,
11738, 11739, 11740, 11754, 11743, 11744, 11771, 11747,
11750, 11767, 11755, 11759, 11761, 11768, 11762, 11763,
11764, 11765, 11769, 11751, 11770, 11766 i 11757/18; i
les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, la RGE
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núm. 12428, 12430, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436,
12417, 12420, 12424, 12425, 12418, 12419, 12422, 12454,
12455, 12456 i 12467/18, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades per la resta de grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, público
asistente, bienvenidos. En primer lugar, comentar que las
enmiendas de la Sra. Diputada Chelo Huertas quedarán
defendidas en sus propios términos.

Y a continuación paso a defender las enmiendas de
Ciudadanos. Com saben ustedes, Ciudadanos ha presentado
muchas iniciativas aquí para impulsar y llevar a cabo el
necesario cambio de modelo energético, para producir la
electricidad a través de un modelo a partir de energías
renovables, que, además, no son contaminantes, y es necesario
conseguir esa transición energética siguiendo los Acuerdos de
Paris, unos acuerdos que nos hemos marcado todos los
estados miembros de la Unión para que en 2050 lleguemos a
ese cambio de modelo. Pero, aún así, Ciudadanos ha
registrado un total de 26 enmiendas al texto, nos quedan 18
vivas, y con las enmiendas pretendemos que se dé
cumplimiento a los Acuerdos de París previstos para el 2050,
pero modificamos completamente las estrategias para
conseguir dichos objetivos al considerar que la ley se salta
dos de los principios fundamentales también del Acuerdo de
París , que es que la transición energética sea justa,
permitiendo una reconversión laboral e industrial sin pérdida
de puestos de trabajo, sin cierre de empresas y sin mermar su
competitividad, y, además, que la transición sea segura, es
decir que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el
suministro eléctrico.

Consideramos que la ley no cumple estos principios
básicos en mucho de su articulado y, por ello, les invitamos a
reconsiderar las enmiendas que no han sido aceptadas en
ponencia ni en comisión.

Miren, tenemos una enmienda, y empiezo, como no hay
mucho tiempo y hay muchas enmiendas, pues defenderé las
más enmiendas; tenemos una enmienda al artículo 55, que
también afecta a la disposición adicional cuarta: en esta
enmienda proponemos que los criterios, el procedimiento y
los plazos para la transición o el cierre de las centrales
térmicas se realice, y es lo que añadimos nosotros, “acorde
con la normativa europea, así como en colaboración con el
organismo competente”. Añadir esta frase creo que clarifica
el artículo, clarifica las competencias, da seguridad jurídica al
proceder y además lo ajusta a la realidad, puesto que el cierre
de una central térmica no es competencia de una comunidad
autónoma, como da a entender la ley, y no es así.

De hecho, aunque este govern, en la disposición adicional
cuarta, exponga que cerrará la central de Es Murterar en 2025,
ya ha recibido respuesta del secretario de Estado para la
Energía del Gobierno de Sánchez, que le  ha replicado que
hasta que no se realice el proyecto del segundo cable

eléctrico entre Baleares y la península no podrá tener lugar el
cierre. De hecho, además, el secretario de Estado confirmó
que ni siquiera este segundo cable está planificado todavía,
declaraba que se prevé incorporarlo en la planificación de
2020 y 2025, y que, por lo tanto, como mínimo hasta 2027 no
entrará en funcionamiento, por lo tanto el cierre de la central
ya sabemos que tendrá que esperar, como también se lo
apuntábamos a usted en numerosas ocasiones, por mucho que
esta ley, inexplicablemente se  indique la fecha de obligado
cumplimiento será el 2025.

Nosotros consideramos que lo que tiene que tener una ley
es rigor, también en las competencias, porque si no las leyes
están para cumplirse, si se  tiene que poner articulado que
efectivamente se pueda cumplir.

Otra de las enmiendas importantes y que persigue una
transición energética justa, son las enmiendas a la disposición
adicional tercera, el punto 3, sobre el cambio del parque móvil
de vehículos de combustión a vehículos de emisiones cero.
Con las enmiendas pretendemos favorecer el mercado de
vehículos emisiones cero e imponer una tasa a los vehículos
contaminantes. Proponemos que el cambio del parque móvil
se realice de manera progresiva, alargando los plazos hasta
2050, donde quedará en ese momento, y no antes, prohibida su
circulación, de acuerdo con los Acuerdos de París. Y con esta
propuesta pretendemos, además, minimizar el perjuicio sobre
la actividad económica y sobre los trabajadores del sector.

Miren, nuestra propuesta, en primer lugar, ofrecemos un
plan autonómico de ayudas a particulares y a empresas de
sustitución de vehículos de combustión, radicados en
Baleares, por vehículos emisiones cero, un plan que tendrá,
como mínimo, una duración de siete años.

En segundo lugar, proponemos que se establezcan
deducciones y bonificaciones impositivas y de tasas a los
vehículos emisiones cero.

Y en tercer lugar ya, en 2025, proponemos que se imponga
una tasa a la entrada, para su circulación en Baleares de motos
y turismo que usen diesel, exceptuando aquellos que cumplan
con la última normativa de emisiones euro, si efectivamente
queremos que el resultado sea no contaminar; se extenderá
esta tasa en 2035 a los vehículos radicados en Baleares,
cumpliendo con la normativa europea de quien contamina
paga, sobre todo teniendo la opción de no contaminar.

Y ya, por último, en 2050, efectivamente, proponemos la
prohibición de la venta, para seguir circulando los coches de
combustión interna.

Por lo tanto, con todo esto nosotros evitamos la
prohibición y lo que hacemos es redirigir el mercado hacia la
venta del vehículo emisiones cero, facilitándose a los
ciudadanos y no mermando la competitividad de las empresas.

Otra de las enmiendas importantes, la supresión del
artículo 60, este artículo impone a las empresas a seguir el
plan impuesto por el Govern para sustituir su flota por
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vehículos emisiones cero, para conseguir el cien por cien en
2050. Nosotros suprimimos el artículo, puesto que ya que
está en la disposición adicional tercera hecho este plan para
llegar al 2050 a emisión cero, a que no haya vehículos de
combustión, no consideramos que el Gobierno tenga que
imponer cómo llegar a ese 2050 si hay una hoja de ruta,
proponemos que sean las propias empresas las que programen
sus inversiones como mejor les vaya para adecuarse a los
objetivos que marca esta ley para el 2050.

Otra serie de enmiendas son también al artículo 26, este
artículo hace referencia al cálculo de la huella de carbono de
las emisiones difusas realizadas por las PYME, nosotros
eliminamos los dos puntos del artículo 26 para eliminar la
obligación de las PYME a que tengan que calcular anualmente
la huella de carbono de su actividad, y a registrar después este
documento, anualmente, en el Registro balear de la huella de
carbono; proponemos, sí, que las PYME cumplan con las
obligaciones de la ley en cuanto al reducir progresivamente
sus emisiones gases invernadero y deficiencia energética,
pero no estamos de acuerdo que tengan que pagar a una
empresa externa para que les realice cada año ese cálculo y,
además, realizar todo el trámite de registro, no queremos más
tasas, ni más procedimientos para nuestras PYME y
autónomos, que ya están asfixiados con la presión fiscal que
sufren y los procedimientos burocráticos. Lo que han de hacer
las PYME es invertir ese dinero en cumplir con las medidas
de disminución de emisiones y de eficiencia energética.

Después, con las enmiendas al artículo 8, suprimimos dos
apartados del artículo 8 que permiten al Govern que la
administración pueda prestar servicios energéticos con dinero
público. Nosotros pensamos que la generación de energía y
traer empresas generadoras de energía por parte de un
gobierno, a día de hoy no tiene sentido, puesto que ya hay
muchas empresas que realizan estos servicios, y a nuestro
considerar sería una intromisión en el mercado que
distorsionaría la competencia.

Otra enmienda al artículo 8, nosotros proponemos cambiar
el nombre del Instituto Balear de la Energía por Instituto
Balear del Cambio Climático y Transición Energética,
consideramos que este  instituto ha de tener unas funciones
transversales, también han sido muchas iniciativas que desde
Ciudadanos hemos propuesto que la transición del modelo
energético es muy transversal si su objetivo es mitigar el
cambio climático y contribuir a la transición energética,
puesto  que el objetivo no solamente abarca la energía sino
también a muchos otros ámbitos, como puede ser, por
ejemplo, la construcción, las instalaciones de maquinaria,
donde en ambos ámbitos se han de buscar y poner medidas de
eficiencia energética, así como también debería abarcar todo
el ámbito de la movilidad, por eso es el cambio de nombre,
para que sea muchísimo más transversal.

Después, en cuanto al artículo 12, sobre la reducción de
las emisiones difusas, aquellas que no se encuentran dentro
del comercio de derechos de emisión, donde los principales
sectores saben que son las de transporte por la carretera, el
sector residencial, la agricultura, todos los tratamientos de

residuos; proponemos que los objetivos no se definan en la
ley, sino, por ejemplo, en el Plan de transición de energía y
cambio climático, en algo aparte, para poder ir adecuando más
fácilmente la normativa a los posibles cambios que puedan
existir en la normativa europea o con el progreso técnico y
con el conocimiento científico, como así se ha ido haciendo
en las diferentes directivas europeas que de manera muy clara,
como esas directivas han ido modificándose a medida que ha
avanzado el conocimiento técnico.

Y ya por último, en cuanto a la enmienda al artículo 52, es
un artículo que hace referencia a incorporar obligatoriamente
autoconsumo en los aparcamientos ya existentes. Proponemos
que a estos aparcamientos ya existentes se incentive y se
promueva el autoconsumo, puesto que supone..., pero
solamente promover e incentivar, no obligar, puesto que,
efectivamente, supone una gran inversión, una inversión que
no se recupera, como mínimo, en diez años, y tenemos que ser
realistas y muchas PYME no puedan realizar estas inversiones
para convertirse en empresas generadoras de energía. Por
tanto, proponemos que a las ya existentes se les ayude y se les
incentive.

Y sí que ya, por último, pedimos que se siga en la ley la
terminología de la Dirección General de Tráfico, no es
correcto poner vehículos que sean libres de emisiones, sino
que proponemos que se sustituya por vehículos cero
emisiones, únicamente es una parte técnica porque sabemos
que tenemos los vehículos cero, que son los cero emisiones,
los ECO, los T y los B, entonces para hacer las leyes un
poquito más técnicas.

Y nada más, espero que reconsideren todas estas
enmiendas y que sean... porque realmente es muy importante
para que efectivamente esta transición energética sea justa y
sea segura.

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
RGE núm. 12251, 12252, 12253, 12254, 12257, 12259,
12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267,
12268, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275 i
12276/18, i per posicionar-se sobre les esmenes presentades
per la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
públic assistent. Coincidim amb el Govern i amb el conseller
en la necessitat imperiosa d’afrontar aquest gran repte que
tenen les Illes Balears i que té la humanitat, per tant aplaudim
la iniciativa del Govern presentant aquest projecte de llei, com
és públic i notori el nostre  grup parlamentari, cap grup
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parlamentari, però el nostre grup parlamentari no va presentar
una esmena a la totalitat, és a dir que en gran mesura acceptam
la proposta provinent del Govern, amb la qual coincidim en
moltíssimes coses; coincidim, per exemple, en la necessitat
de fer una aposta molt decidida per l’autoconsum, com a un
dels grans remeis a la situació energètica.

El que no podem compartir amb el Govern és un cert
optimisme, una certa autosatisfacció en relació amb la tasca
feta en aquesta qüestió, perquè podríem coincidir que som
pioners en normativa de canvi climàtic, però no som pioners
en fets per lluitar contra el canvi climàtic, i el mateix
conseller ho deia, el mateix conseller deia que ens trobam a
les darreres posicions en generació d’energies renovables, el
mateix conseller deia que tenim una gran dependència
exterior. I la nostra sensació és que aquesta dependència
exterior no farà més que incrementar-se, per què? Per les
connexions de cable, vostè em mira amb una cara, vostès
mateixos, i no és que qüestionem evidentment la connexió,
però evidentment molta connexió de cable vol dir més
dependència exterior, aquesta és una realitat que com a mínim
convé constatar-la; serà bona o dolenta, podríem debatre sobre
aquesta qüestió , jo crec que està molt bé que estiguem
connectats; però si la intenció de la llei és que hi hagi poca
dependència exterior, no anam en aquesta línia amb les
promeses i els compromisos que s’han adoptat.

En tot cas, el nostre grup parlamentari, com he dit,
considera que la immensa majoria de les determinacions de la
llei són imprescindibles, que ha d’avançar en aquesta línia, que
els calendaris evidentment han de ser valents, però aquests
calendaris també han de permetre l’adaptació del sector
productiu, de les empreses i de les administracions públiques.
Per tant, algun d’aquests ritmes ens semblen que evidentment
s’ha de tenir en compte si són assolibles o no són assolibles.

Perquè vostès mateixos reconeixen que no són assolibles
els seus objectius, i posaré el cas d’Es Murterar; nosaltres
tenim presentada una esmena per eliminar l’horitzó temporal
de tancament d’Es Murterar que incorpora la llei, perquè
consideram que aquest horitzó temporal no és realista. I
vostès mateixos han fet un acord que diuen que, anant bé el
2027, quan la seva llei diu el 2025. Per tant, vostès mateixos
fa dos dies desacrediten i posen en qüestió el seu horitzó
temporal, és clar que sí, conseller, això és així.

I vostès mateixos han dit que això depèn de què es faci la
connexió, per tant aquest horitzó temporal està condicionat a
la realització d’unes obres i a unes inversions que ja veurem si
serà el 2027 o serà més tard.

I el nostre grup parlamentari s’ha cansat de reiterar que
evidentment la descarbonització és un objectiu, però
acompanyada de la garantia del subministrament. I amb les
experiències que tenim, concretament a Menorca, ens
permetrà que qüestionem i dubten d’algunes determinacions
les quals poden ser molt valentes i molt ambicioses, però que,
per ventura, ens deixaran en una situació molt complicada de
subministrament en aquestes Illes, que, evidentment, nosaltres
consideram que també ha de quedar absolutament garantit.

Vaig a les nostres esmenes parcials. Vehicles d’emissions
contaminants, jo crec, i discreparé en això amb el Grup
Parlamentari Mixt i amb la portaveu de Ciutadans en el sentit
que això no és una qüestió tècnica, aquest matís que vostè deia
de si vehicles amb emissions contaminants directes nul·les o
vehicles catalogats com a zero emissions, s igui cosa de la
normativa de Trànsit, que nosaltres tenim esmenes
absolutament similars en aquest sentit, no és una qüestió
tècnica, és una qüestió que té un contingut de fons. I nosaltres
entenem que la principal acció que hauria de fer la llei i que
hauria de fer el Govern per evitar la contaminació que
produeixen els vehicles de combustió hauria de ser
l’eliminació dels vehicles antics, que són els més
contaminants.

I sobre aquests vehicles antics no hi ha determinacions a
la llei, no hi ha un pla, aquí sí que no hi ha un pla ambiciós de
renovació de la flota de vehicles, que seria la gran aposta que
s’hauria de fer. Per què no hi és? Pel que passa sempre, perquè
al final això són pressuposts, i és molt més fàcil fer una llei o
fer una promesa o fer una previsió que no fer una acció
econòmica de substitució de vehicles.

Per tant, nosaltres, en relació amb el tema dels vehicles de
combustió el que proposam és pla per a l’eliminació dels
vehicles antics més contaminants, punt número 1. Punt
número 2, redefinir què entenem per vehicles amb emissions
contaminants i incloure en aquesta definició els vehicles
catalogats com a zero emissions i ECO per la normativa de
Trànsit, sense qüestionar l’horitzó temporal del 2025.

En relació amb l’Institut Balear de l’Energia tenim dues
esmenes, nosaltres estam d’acord amb el plantejament general
d’aquest institut, si bé entenem que la seva acció per promoure
i gestionar sistemes de producció d’energia renovable o per
comercialitzar energia que fins ara es troba al sector privat,
pensam que això s’ha de poder fer però sempre que quedi
justificat que el mercat presenta importants deficiències. La
nostra esmena és incorporar aquesta determinació que
existeixin en el mercat importants deficiències, perquè si el
mercat funciona adequadament, evidentment, entenem que no
fa falta l’acció d’aquest Institut Balear d’Energia.

Sobre la perspectiva climàtica i la incorporació de la
perspectiva climàtica, també la compartim en gran mesura, si
bé tenim dues esmenes respecte  que aquesta perspectiva
climàtica s’hauria d’incorporar a l’avaluació d’impacte
ambiental per a, diguem, agilitar i simplificar la tramitació
administrativa. I entenem que les reserves de sòl que es fan de
futur creixement s’ha de clarificar que això és per a nou sòl
urbanitzable, que és el creixement real que es pot produir. Per
tant, aquestes cessions de sòl, aquestes determinacions de
planejament s’han de produir en aquells sectors on això és
possible, que és en el sòl urbanitzable.

En relació amb el pla d’acció municipal, entenem que per
als municipis inferiors a 5.000 habitants establir aquesta
obligació és inviable, perquè no tenen recursos ni capacitat
per fer aquest pla d’acció i, per tant, nosaltres mateixos ens
volem enganar i fem una determinació que al final no anirà bé.
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Tenim un grup d’esmenes en relació amb el tema de les
reformes d’edificis. Com s’adapten els edificis existents a les
noves exigències per al consum energètic net que es proposa
a la llei, aquesta és la pregunta. La llei, evidentment, diu que
els edificis de nova planta s’hi han d’adaptar, totalment
d’acord, i els edificis que tenguin una reforma, quina classe de
reforma, aquesta és la qüestió. I nosaltres entenem que si es
fa una reforma integral s’hi han d’adaptar, el problema és que
si fan una petita reforma, i això és el que la llei no clarifica
adequadament, en la nostra opinió, no se sap si s’han d’adaptar
o no s’han d’adaptar, i això crearà una inseguretat jurídica a
l’hora de donar aquestes autoritzacions de llicències de
reforma i crearà problemàtiques. Per tant, nosaltres volem
incorporar que sempre es posi la reforma integral com a
concepte per a la necessitat d’adaptació a les noves
determinacions de la llei.

L’aplicació de la llei també té alguns problemes de
determinacions perquè s’aplica a empreses, i la llei diu que
tenguin instal·lacions contaminants, però les instal·lacions
s’hauria de clarificar que són les que siguin a les Illes Balears,
perquè si l’empresa té instal·lacions fora de les Illes Balears,
entenem que l’àmbit d’aquesta llei no les pot afectar. I el
mateix podríem dir dels cotxes de lloguer, els cotxes de
lloguer si tenen la flota a les Illes Balears i funciona aquesta
flota a les Illes Balears, evidentment se’ls han d’exigir les
noves determinacions, però si tenen aquesta flota fora de les
Illes Balears entenem que la normativa balear no els pot ser
d’aplicació.

Tenim altres esmenes molt més tècniques, aquestes sí de
règim sancionador, etc., que no esmentaré perquè el temps se
m’esgota.

En tot cas, i acab, benvinguda sigui aquesta llei, donam
l’enhorabona, no ens sap gens de greu, conseller, donam
l’enhorabona al conseller que l’ha impulsada, ens sembla que
és una iniciativa imprescindible, com he dit en el bon
començament, i voldríem que alguna de les nostres millores
i propostes les poguéssim incorporar en aquest plenari.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears per defensar les esmenes RGE núm. 12278,
12309, 12311, 12281, 12299, 12453, 12301, 12289, 12290,
12282, 12292, 12293, 12294 , 12286 i 12287/18, i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la resta
de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades,
membres del Govern, col·lectius que avui ens acompanyen,
gràcies per lluitar contra el canvi climàtic, gràcies per exigir
també a aquest govern aquesta llei que ha de ser pionera.

Les Illes Balears avui fem història, avui començam a
revertir el que s’ha fet el darrer segon de la història, i per què
dic això? Perquè crec que és bo posar-se en perspectiva, si
agafem tota la història des que es va formar el sistema solar
fins ara i la convertim en un any, el sistema solar es va formar
l’1 de gener a les dotze hores, e l 22 de gener va néixer el
planeta Terra i el 31 de desembre, a les onze cinquanta-nou,
vint-i-tres cinquanta-nou hores i quaranta-sis segons va
aparèixer l’homo sapiens. Enmig d’aquests esdeveniments
s’han succeït eres glacials, etapes més calentes i tot tipus de
fenòmens climàtics, però aquests succeïen en centenars de
milers d’anys i quan s’accentuaven era per fer-ho en segles i
com a conseqüència de processos més llargs.

Bé, doncs, en el darrer segon de la història va començar la
revolució industrial, a les vint-i-tres i cinquanta-nou segons
del 31 de desembre. L’escalfament global va començar a causa
de les emissions de CO2, fa ara uns 180 anys, i la temperatura
mitjana del món no ha deixat de créixer des de llavors a causa
de l’activitat humana, cosa que fa que els pronòstics sobre el
futur siguin molt preocupants.

Aquesta és la pujada d’emissions de CO2 en bilions de
tones des del segle XIX, des de l’any 1840, i aquest gràfic és
la pujada de la temperatura des de l’any 1880 fins al 2010,
gairebé 1 grau de temperatura. Doncs, els pronòstics diuen
que si no impedim que pugi la temperatura 1,5 graus podem
patir conseqüències molt greus. I m’agrada mostrar aquests
gràfics perquè el canvi climàtic és ja una realitat inapel·lable,
també per als que anys enrera ho negaven tot, i es produeix, a
més, per l’activitat humana.

Això que a l’imaginari col·lectiu és una absoluta obvietat,
que està tan clar, no estava tan clar per al Partit Popular fa set
anys, quan el seu portaveu al Congrés, Rafael Hernando, en el
Congrés deia que ell ja havia esperat el canvi climàtic durant
26 anys i que no arribava, que no arribava el canvi climàtic. I
aquesta mateixa ideologia negacionista és la que, mitjançant
esmenes, imbueix les propostes del Partit Popular, perquè no
neguen el canvi climàtic, però, amb les seves esmenes, el que
qüestionen és el seu perill, relativitzen el seu perill , i això
crec que no pot ser, perquè hauria de ser del consens de tota
aquesta cambra que ens trobam en una cruïlla sense
precedents, per moltes cartes de la Comissió Nacional del
Mercat i  de la Competència intentant pressionar també el
Partit Popular perquè retiri aquesta llei del Parlament.

Som unes illes enmig del Mediterrani, d’1.100.000
habitants, en un país de 47 milions, en un món de 7.000
milions de persones, i avui la nostra importància en matèria de
reducció d’emissions i augment d’eficiència potser no sigui
una qüestió  quantitativa, però sí que suposarà un canvi
qualitatiu i una lluita a nivell simbòlic molt important perquè
som el primer territori del nostre Estat a fer una lle i com
aquesta, i ens miraran perquè la resta de la població del país,
totes aquestes persones que viuen a la resta de l’Estat ens
mirin i vulguin emprendre els  mateixos canvis que aquí
posarem en marxa.
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Els darrers informes d’experts reconeguts a nivell
internacional, que ens diuen que patirem greus problemes
abans de l’esperat, diuen que el fet que augmenti la
temperatura 1,5 graus ja suposarà desastres mai vists, i no
seran desastres naturals, perquè seran de la nostra sencera
responsabilitat i afectaran tothom; tempestes, incendis
forestals, sequeres, onades de calor i inundacions que s’han
produït recentment, havent augmentat tan sols 1 grau les
temperatures no havien passat mai. Per això, com a territori
insular, tenim una missió: ser els pioners i servir de model a
la resta del món, és el que ens ha demanat la Unió Europea.

I tot aquest escenari tan dolent és, malgrat tot el que he dit,
una oportunitat, una oportunitat que pot ser el principi d’un
canvi de paradigma econòmic amb la creació de llocs de
treball de qualitat, per reviure la nostra indústria i deixar de
banda la dependència energètica i dels monopolis, perquè
nosaltres creiem en la democratització de l’energia i en la
participació de tota la gent en això.

I sé que alguns partits i alguns sectors diran que ens donam
massa pressa, per això s’ha tramès una carta des de CNMC i sé
que alguns diputats del Partit Popular, de Ciutadans, diuen que
ens donarem massa pressa, però jo els he de dir: és impossible
donar-se massa pressa amb el canvi climàtic, com és
impossible donar-se massa pressa sortir de ca teva quan es
crema, perquè si les temperatures pugen 2 graus ja no
parlarem d’objectius, no parlarem de mercat, Sra. Ballester, hi
ha una qüestió que és més important que el mercat i és que
sense món no hi ha mercat, i el que intentam aquí és pal·liar
aquesta situació.

I jo he de qüestionar, Sr. Melià, que per a vostès siguin una
necessitat imperiosa tots aquests objectius de la llei, en tot
cas, és una necessitat relativa, perquè crec que minorant els
objectius que persegueix aquesta llei es posa en qüestió la
lluita contra el canvi climàtic.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I nosaltres volem que aquests objectius siguin majors i que
els terminis puguin ser més curts i, per això, defensam
aquestes esmenes que hem presentat, perquè volem lluitar per
a més democratització  de l’energia, perquè volem que els
objectius es puguin acomplir abans, perquè sabem que la Unió
Europea, que les directives europees i les instàncies
internacionals ens demanaran més que aquesta llei, confiam
que a la propera s’hauran de fer canvis perquè les instàncies
internacionals ens ho demanaran.

Deia Carl Sagan, a la sèrie Cosmos, allà pels anys vuitanta,
que no es necessita massa per desestabilitzar el clima
terrestre, per convertir aquest paradís, la nostra única llar en
el cosmos en una espècie d’infern. Doncs aquí tenc una
fotografia que va prendre la sonda Voyager a una distància
rècord de 6.000 milions de quilòmetres de la Terra, en aquesta
fotografia es pot veure la Terra, que és un petit punt blau, i
deia Carl Sagan, sobre aquesta fotografia, que el nostre planeta
és una solitària mota en la immensa obscuritat còsmica. En
aquesta obscuritat, a tota aquesta vastitud, no hi ha cap indici,

i ho deia també el Sr. Conseller, que vindrà ajuda de qualque
lloc a salvar-nos, a salvar-nos de nosaltres mateixos. La Terra
és l’únic món conegut fins ara capaç de contenir vida, no hi ha
cap lloc, almenys en el futur més proper on la nostra espècie
podria migrar, visitar sí, instal·lar-se encara no. Ens agradi o
no fins al moment la Terra és on vivim, per a ell l’astronomia
emfatitzava com hem de lidiar més amablement l’un amb
l’altre i preservar, valorar i estimar l’única llar que hem
conegut, aquest pàl·lid punt blau.

Crec que imatges com aquesta ens empenyen a la
humilitat, però també ens fan ser conscients que aquest petit
punt blau és l’únic que tenim i n'hem de tenir cura.

Les Illes, aquest territori enmig del Mediterrani
d’1.100.000 persones, en un país de 47 milions, en un món de
7.000 milions, hem de mostrar del que som capaços. El món
ha de veure que podem cuidar ca nostra, l’única que tenim, i
evitar que el món es pugui convertir en un infern, perquè sense
límits  no hi ha futur, perquè al final pareix que no són les
idees de decreixement, de manco consum, de responsabilitat
davant aquest capitalisme desbocat, que beu constantment del
mite del creixement, pareix que no seran aquestes idees les
que posaran límits a aquest sistema, i això és un risc; serà el
mateix món el que posi límits i el que digui als estats, als
diferents territoris, a les grans empreses i als que manen al
nostre planeta que així no podem continuar, i potser llavors
sigui massa tard. Perquè no podem esperar que hi hagi
creixement del nivell de la mar a les nostres illes, que hi hagi
tantes tempestes, refugiats climàtics. 

Deia Yuval Noah Harari, historiador i autor dels best
sellers Sapiens i Homo deus, que tenia por que les elits
mundials pensessin que podrien sobreviure al canvi climàtic,
i és que hi ha discursos, hi ha cartes, hi ha partits que sembla
que el que esperen és que els rics es puguin salvar d’aquest
canvi climàtic i que tota la resta de població quedi fora dels
seus hivernacles. I amb un planeta així no hi haurà marge per
discutir d’absolutament res.

Ens sentim contents de ser els primers a l’Estat espanyol
i de servir d’exemple i posar de la nostra part, no sé si per
aconseguir que la Terra segueixi essent un paradís, però
almanco sí per aconseguir que no es pugui convertir mai en un
infern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les RGE núm. 12345, 12346, 12347,
12348, 12350, 12352, 12353, 12354, 12355, 12356, 12357,
12358, 12415, 12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365,
12366, 12367, 12368, 12370, 12371, 12372, 12373, 12375,
12376, 12377, 12378, 12380, 12382, 12384, 12385, 12388,
12389, 12390, 12391, 12392, 12393, 12395, 12396, 12414,
12397, 12398, 12399, 12400, 12401, 12402, 12405, 12406,
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12411, 12407, 12408, 12409 i 12410/18, i per posicionar-se
respecte de les presentades per altres grups parlamentaris, té
la paraula la Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats i diputades. Avui
en aquest ple celebram el darrer tràmit i debat abans d’aprovar-
se definitivament la Llei de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears, una llei abanderada pel Govern
balear com una llei pionera, i sí que és pionera, pionera en
diverses qüestions: pionera en el fet d’incomplir la directiva
1535/2015, per no haver-se notificat a la Unió Europea
l’esborrany del projecte de llei que atempta contra el mercat
únic comunitari; pionera a restringir productes que
compleixen la regulació, a restringir productes que
compleixen la normativa europea; i pionera a rebre de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència una
sol·licitud de retirada de la disposició addicional tercera de la
llei, que prohibeix la circulació de vehicles diesel a Balears,
per considerar-la contrària a la normativa estatal i contrària a
la normativa comunitària.

Avui el Govern del pacte, amb l’aprovació d’aquesta llei,
serà pioner. Pioner a lapidar el mercat comú europeu. Aquest
govern no té límits, és capaç d’atacar un dels principals
instruments d’integració econòmica de la Unió Europea.
Aquest govern és capaç d’atacar la lliure circulació de béns,
serveis i persones.

El Partit Popular està compromès, estam compromesos i
convençuts que hem de lluitar contra el canvi climàtic; per
això hem votat a favor a parts d’aquesta llei. I no és una qüestió
d’ideologia, no és una qüestió  d’esquerra, de centre o de
dreta...

(Remor de veus)

Desafortunadament el canvi climàtic és una realitat que
patim tots, i tots estam d’acord en la necessitat de combatre’l.
És fonamental que les administracions públiques adoptin
mesures per fer front a aquest repte. Hem de desenvolupar
accions per lluitar contra el canvi climàtic, però aquestes
mesures sempre han de respectar la regulació del mercat únic
europeu, i en aquest cas no es compleix.

No per córrer més arribarem més aviat, però sí que...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... amb més velocitat l’impacte pot ser mortal. I no només és
el Partit  Popular que qualifica la llei de suïcida, sinó que
també la Comissió  Europea i la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència avisen del perill d’aquesta llei per
a l’activitat econòmica autonòmica i estatal.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat setanta-dues
esmenes a la Llei de canvi climàtic; només quatre esmenes
aprovades i nou transaccionades. Des del primer moment hem
defensar la necessitat d’una llei en matèria de canvi climàtic,
però mai no podrem donar suport a una normativa impositiva,
prohibitiva, discriminatòria i contrària a la normativa europea.
Estam davant d’una llei de gestos per reconciliar-se el Govern
amb l’esquerra ecologista i tapar la carretera de Llucmajor
amb Campos.

(Remor de veus)

Els calendaris que estableix aquesta llei no troben cap
suport legal a la legislació estatal ni tampoc a la comunitària.
Ens trobam davant d’una llei que imposa i prohibeix, una llei
que obliga, per exemple, tots els municipis, per molt petits
que siguin, a aprovar plans d’accions de clima; vostès no poden
seguir carregant les institucions municipals. Les polítiques
energètiques que vostès proposen contenen únicament
obligacions; en canvi, cap tipus d’incentiu o promoció per l’ús
d’energies netes.

La disposició addicional tercera, que estableix la
prohibició de circulació de vehicles diesel a Balears a partir
de l’any 2025 suposa el súmmum de la irresponsabilitat
d’aquest govern, que legisla de manera temerària. En aquesta
disposició addicional que estableix la prohibició del diesel a
Balears únicament el Partit Popular ha presentat una esmena
de supressió del punt, i no és un capritx del Partit Popular,
sinó que també els adverteixen del greu error la Comissió
Nacional dels Mercats i la Unió Europea. Fins i tot avui
mateix tenim declaracions de la ministra d’Indústria, la Sra.
Maroto, sí, la ministra socialista, que defensa que los
fabricantes han logrado una mejora sustancial en cuanto
al nivel de emisiones de los nuevos propulsores diesel y
gasolina, por lo que sin duda seguirán en el mercado.
Mentre el socialistes aquí venen fum i ens diuen unes coses,
a Madrid en diuen una altra.

(Remor de veus)

Però vostès com a govern ignoren la realitat dels avanços
tecnològics, pretenen restringir i criminalitzar una tecnologia
concreta, prohibir els vehicles diesel a la vegada que mantenen
i protegeixen els cotxes antics. Això provoca l’envelliment del
parc automobilístic, que és el responsable del 80% de les
emissions contaminants. Aprovin la mesura que fa mesos el
president del Partit Popular, el Sr. Company, va proposar;
aprovin un pla Renove autonòmic per avançar en el camí d’una
mobilitat neta així com beneficis fiscals per a aquells que
apostin per energies renovables. 

Si no ho fan, vostès, Partit Socialista, MÉS per Mallorca
i Podem, seran els responsables de l’empitjorament de la
qualitat de l’aire a Balears. Vostès, que es consideren pioners,
són els més arcaics de la Unió Europea perquè mentre Europa
posa el focus al parc automobilístic més antic, el més
contaminant, vostès a Balears posen l’accent als vehicles nous,
a la tecnologia més innovadora, a la que menys contamina.
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És un fet que la indústria automobilística és molt més
ambiciosa en polítiques de mobilitat sostenible que no la
pròpia llei de canvi climàtic i que les polítiques d’aquest
govern. El Govern del pacte ha basat les polítiques de
mobilitat durant aquesta legislatura en eslògans; no necessitam
més eslògans, necessitam un govern que apliqui i desenvolupi
polítiques efectives, necessitam un govern eficient i  no un
govern que prohibeixi i que ho aturi tot.

Amb un tema tan important com la mobilitat dels ciutadans
no es poden fer experiments, i vostès utilitzen aquestes illes
per fer polítiques de laboratori. Seguirem insistint, els ho
tornam demanar: retirin aquesta llei contrària a l’economia i
ineficaç per combatre el canvi climàtic o ens votin a favor de
la nostra esmena demanant la supressió de la prohibició de
circulació dels cotxes diesel. 

Tots els aquí presents tenim el deure i l’obligació de
consensuar al màxim aquesta llei perquè sobrevisqui més
d’una legislatura. Des del Partit Popular proposam una
normativa contra el canvi climàtic persuasiva, l’únic camí que
podem traçar per combatre el canvi climàtic i reduir l’emissió
de gasos passa per conscienciar, incentivar i promocionar l’ús
d’energies netes. Mai no ho aconseguirem amb la imposició
ni tampoc amb la coacció.

Anunciam que mantendrem el mateix sentit del vot que a
comissió i que mantenim totes les nostres esmenes vives.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, la RGE núm. 12440 i
12438/18, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per la resta de grups parlamentaris, té la paraula la
Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBAN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sigui benvingut
el nombrós públic assistent que avui..., convidat que avui ens
acompanya, que esper que sigui reflex de la importància
d’aquesta llei.

Finalment ha arribat el dia de l’aprovació de la Llei de
canvi climàtic i transició  energètica, una de les lleis més
esperades al nostre grup parlamentari; juntament amb la Llei
de residus aquestes dues lleis són una combinació
mediambiental que posa les Illes Balears entre les societats
més conscienciades i avançades del nostre entorn, i açò
sempre és motiu d’enhorabona.

El canvi climàtic és el major dels desafiaments del nostre
temps i ens trobam en un moment decisiu, des de pautes
meteorològiques canviants que amenacen la producció
d’aliments fins a l’augment del nivell del mar que incrementa

el risc d’inundacions catastròfiques; els efectes del canvi
climàtic són d’abast mundial i d’una escala sense precedents.
Si no es prenen mesures dràstiques des d’avui serà més difícil
i costós adaptar-se a aquest efecte en el futur.

Açò no ho diem nosaltres sinó les Nacions Unides i són
tan determinants un cop el grup intergovernamental d’experts
sobre el canvi climàtic va publicar el seu informe d’avaluació
amb una conclusió categòrica, el canvi climàtic és real i les
activitats humanes són les seves principals causes. 

Faig tota aquesta introducció no tant perquè posi en dubte
el consens generalitzat en aquesta cambra sobre el canvi
climàtic sinó perquè estic convençuda que hi ha grups que no
senten la mateixa urgència per implementar canvis, i més
després d’escoltar algunes de les intervencions que m’han
precedit i que he de dir m’han sorprès negativament. Idò sí que
tenim urgència i sí que hem de ser ambiciosos i valents perquè
lluitar contra el canvi climàtic és molt més que canviar petites
conductes. Enfront del productivisme que devora el planeta la
resposta passa per la solidaritat internacional i
intergeneracional i la sostenibilitat planetària. Tots hem
d’assumir la nostra responsabilitat i és ben hora que les
empreses assumeixin també la seva part.

Des del 1998 cent empreses són responsables del 70% de
les emissions, i Espanya ocupa el vigèsim lloc de països que
emeten més emissions tot i que els costos socials i
mediambientals són assumits per la ciutadania i no per les
empreses emissores. Tenim, per tant, feina a fer i poc temps.

I aquí rau tota la qüestió, ens enfrontam a un canvi de
paradigma en el qual tots hi tenim a fer, els nostres esquemes
mentals han de canviar, des de com ens movem a què menjam,
com vestim i un llarg etc., que inclou tots els aspectes de la
nostra vida. 

Vivim un moment d’inflexió en el qual totes i tots en som
protagonistes amb les nostres actituds, les nostres exigències
i sobretot coherència. 

Quin són els pilars d’un sistema energètic just? L’energia
ha de ser un bé d’accés universal controlat per la ciutadania,
sense deute ecològic, eficient i estalviador, cent per cent
renovable i sobretot adaptat a la disponibilitat dels recursos
presents i futurs. 

Els esforços mundials realitzats fins avui per mitigar el
canvi climàtic van culminar en l’acord de París de 2015, en
virtut del qual 195 països varen adoptar el primer acord
climàtic universal i vinculant jurídicament. L’objectiu de
l’acord? Mantenir l’increment de la temperatura mitjana
mundial molt per sota dels 2 graus centígrads i de continuar
esforçant-se per limitar l’augment a 1,5 graus és ambiciós i no
pot aconseguir-se sense una reforma important dels sistemes
de producció i consum d’energia a escala mundial. 

Per donar suport a l’agenda climàtica global la Unió
Europea ha fixat objectius vinculants relatius al clima i a
l’energia per a 2020 i ha proposat objectius per a 2030 per
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avançar cap a una economia amb un nivell baix d’emissions de
carboni i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en
un 80-95% al 2050.

La primera sèrie d’objectius en relació amb el clima i
l’energia per al 2020 inclou una retallada del 20% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació amb els
nivells de l’any 90; un 20% d’ús d’energies renovables en el
consum energètic, i un 20% de millora de l’eficiència
energètica. 

Les propostes per al 2030, debatudes actualment a les
institucions europees, eleven aquests objectius al 40% de
retallada en les emissions, el 27% d’energia procedent de
fonts renovables i el 30% de millora en l’eficiència energètica
en comparació amb els valors de referència. 

Europa marca un camí ambiciós que la nostra comunitat
vol seguir, curiosament les crítiques fetes des de l’oposició
és que no podem ser tan exigents, cosa que ens sorprèn perquè
no entenem que des de quan voler anar més enllà és negatiu i
perquè d’una vegada per totes hem de pensar i hem de posar la
supervivència del planeta per davant dels interessos
econòmics.

El nostre grup ha presentat quinze esmenes de les quals
s’han aprovat deu, n’hem retirat tres i en resten vives dues. La
12440 és per proposar que uns dels vocals del consell
d’administració sigui un representant de l’Agència Reserva de
la Biosfera, tot atenent, evidentment, els criteris de
professionalitat que exigeix un òrgan d’aquest tipus; i la
12438, insistim en la necessitat d’aplicar una fiscalitat verda,
tal com ens demana Europa, per açò, proposam que el Govern
disposi d’un any per presentar una proposta de normativa de
fiscalitat ambiental. Insistesc que demanam una proposta, que
podria ser debatuda. 

Creiem que aquest debat l’hem de fer seriosament d’una
vegada per totes i aplicar el principi de qui contamina, paga.
Em sorprèn l’enquistament d’aquesta qüestió i el poc suport
rebut, a excepció de Podem a qui agraïm el seu vot favorable. 

S’ha de dir que els debats fets a ponència giraven envoltant
les dates, els percentatges i  les limitacions, prohibicions de
vehicles, i he de dir que aquestes qüestions haguessin pogut
ser discutibles fa vint anys, però no ara. I em sap greu la
insistència en la urgència, però la realitat és la que és i la
responsabilitat és molt gran. Amb aquesta explicació vull dir
que mantindrem el mateix vot fet a comissió.

Un altre organisme que ha generat debat és l’Institut Balear
de l’Energia, mentre nosaltres el veiem com una entitat que
ajudarà a democratitzar l’energia altres troben que és carregar
l’administració amb un altre ens instrumental. Pensam que el
mercat energètic ha donat prou proves que els oligopolis són
un llast per a la societat ja que es permeten jugar i especular
amb els preus, i que l’objectiu és entendre l’energia com un bé
d’accés universal. 

Ahir aquest parlament rebia un sorprenent advertiment de
la Comissió Nacional de Mercats i Competència en què es
qüestionaven les dates de prohibició de vehicles diesel.
Entenem que les dates proposades en aquesta llei són
ambicioses, però altres països de la Unió Europea han fet
propostes semblants: Dinamarca, Irlanda i Països Baixos, el
2030; Àustria, el 2020; Noruega, el 2025... Aquest
advertiment és fruit de la denúncia d’ANFAC, la patronal, i el
que fa és protegir el seu negoci. Res a dir, o sí, com demanar-
nos quina competència té atribuïda la CNMC per posar en
dubte una llei; ja els ho dic jo: cap ni una. Ara bé, nosaltres
consideram que és una mesura coherent si volem complir els
objectius europeus de descarbonització de l’economia l’any
2050.

Vull agrair la tasca de coordinació del Sr. Borràs; sabem
que no ha estat fàcil, i per açò pertoca reconèixer la seva feina
i voluntat d’arribar a consensos. Gràcies, Damià. I també vull
agrair a la resta de portaveus la seva actitud durant els debats
a ponència i a comissió; compartim les preocupacions i
diferim en la manera d’arribar i en la velocitat, també. 

Jo som una dona optimista, i sempre he pensat que amb una
actitud positiva i conciliadora és possible arribar a
entendre’ns, però sí que voldria fer un prec: hem de ser
capaços de mirar més enllà, més enllà del nostre present, i
hem d’assumir la nostra responsabilitat envers els nostres
joves perquè seran ells que patiran les conseqüències d’aquest
canvi climàtic si nosaltres, els seus adults, no tenim prou
valentia per dir “fins aquí hem arribat”. Hem de decidir si
permetrem que els joves tinguin dret a un futur habitable o si
permetrem que el poder corporatiu continuï negant els seus
drets. Aquesta és la qüestió que hem de respondre. Nosaltres
tenim clara la resposta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. A continuació passam al torn
d’intervencions a favor o en contra. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té  la paraula la Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Senyors diputats, diputades; benvingut, públic
assistent. Avui és un dia molt important. Amb l’aprovació de
la Llei de canvi climàtic de les Illes Balears les nostres illes
fan una passa valenta amb l’impuls d’una llei pionera en tot
l’Estat espanyol, però sobretot, per a MÉS per Mallorca, una
llei necessària. 

No és la primera passa que hem fet ni serà la darrera, és la
culminació de la política energètica justa i sostenible que el
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2015 el Govern dels acords pel canvi ha engegat des del
primer moment. És un instrument multiplicador de la voluntat
política d’aquests acords pel canvi per les polítiques
energètiques sostenibles, tot el contrari de la política del
Partit Popular, que va imposar durant anys un impost al sol que
ha penalitzat les energies renovables i ens ha posat a la cua
d’Europa, essent un dels països amb major nombre d’hores
solars. Com és possible que Alemanya tengui major
implantació d’energia solar que nosaltres, senyors del Partit
Popular? No donin, no poden donar lliçons; són els
responsables que ara siguem a la cua i duguem anys i anys de
retard en la implantació d’energies renovables i d’autoconsum.
Vostès sí que ens volen conduir al suïcidi econòmic i
ambiental. El secretaria general de l’ONU ho ha dit clar: no
activar de forma decidida contra el canvi climàtic no només
seria irresponsable, seria suïcida.

La mediterrània és una zona crítica davant el canvi
climàtic, els experts  ens ho recorden dia sí i dia no. El
problema del canvi climàtic afecta tot el planeta, però hi ha
zones que patiran més els seus efectes, i la zona mediterrània
notarà molt més els efectes que el nord d’Europa: des de
l’impacte a la praderia de posidònia, als ametllers, fins a les
platges, les nostres tan estimades platges, que tenen tant de
valor ambiental i econòmic, i també a la salut dels seus
habitants. Aquests efectes tenen repercussió socioeconòmica:
l’increment de vectors de malalties tropicals, l’augment del
nivell de la mar, els fenòmens cada vegada més extrems, les
onades de calor, la desertificació... 

Moltes de les mesures engegades d’aquesta llei consoliden
i donen un marc legal imprescindible per multiplicar, com ja
he dit, moltes de les mesures que ja s’han duit o s’han engegat.
Nosaltres en volem esmenar algunes, perquè creim que han de
quedar patents en aquesta discussió, en aquest debat avui de la
llei: el manteniment de subministraments bàsics, l’anomenada
lluita contra la pobresa energètica, que ja es varen posar
mesures en marxa però que aquesta llei consolida i posa
encara més èmfasi en la seva solució o en la seva potenciació;
ajudes també a la instal·lació d’energies renovables a llars i
empreses, ja n’hem posades moltes en marxa però aquesta llei
encara farà aquest efecte multiplicador d’aquestes ajudes.
Implantació de mesures exemplars i de gestió  en el sector
públic; primer el que es va fer quan es va arribar a aquest
govern és aconseguir que tota l’energia que consumeix aquest
govern sigui de font d’energia renovable, una passa exemplar
i una passa també cap aquest model que volem per a les
nostres illes: el gas, anomenat com una energia de transició,
com un nou model energètic més sostenible i d’emissió zero. 

I també treballar per l’eficiència, la sostenibilitat
energètica, juntament també amb la innovació; això creim que
és el futur econòmic de moltes empreses de les nostres illes.
La proporció a les Illes Balears de petites i mitjanes empreses
del sector de les empreses instal·ladores elèctriques i de
telecomunicacions és de les més elevades d’Espanya a
conseqüència de l’activitat turística, i alhora és un vector
important d’impuls a la internacionalització d’aquestes
empreses en benefici de la sostenibilitat energètica del nostre
territori i de la diversificació del model productiu i econòmic

balear. Creim, per tant, que aquesta llei, aquestes mesures
poden ajudar aquestes petites i mitjanes empreses encara més
a potenciar el seu model i a la seva internacionalització.

I també aquí vull destacar el pacte de batles i batlesses que
fa poc ha engegat el Consell de Mallorca. 33 municipis s’han
adherit a aquest compromís polític d’anticipar-se als efectes
inevitables del canvi climàtic. Actuacions com la redacció o
actualització del Pla d’acció per la sostenibilitat energètica i
del clima elaborat pels ajuntaments, accions per millorar
l’enllumenat públic, la neteja o recollida de residus,
compromís per col·laborar activament en recopilació,
tractament i estudi de les dades energètiques que li siguin
sol·licitades, que això és una de les coses que també planteja
aquesta llei, conèixer exactament quin consum tenen els
nostres ciutadans i ciutadanes a les nostres illes. Necessitam
la col·laboració dels nostres municipis perquè això sigui una
realitat. Per tant la idea d’aquest pacte de batles i batlesses és
implicar al màxim aquests municipis i contribuir de manera
global per fer front a aquest repte. El president del consell,
Miquel Ensenyat, ho va resumir: “Cal una acció conjunta, la
lluita contra el canvi climàtic ha de ser global i per això volem
implicar el màxim de municipis de Mallorca”. Per tant creiem
que aquests pactes reafirmen el que diu la llei, que parla
d’aquest pla d’acció als municipis.

Però aquesta llei encara va més enllà, la llei fixa la ruta de
la transició energètica de les Illes fins a un model cent per
cent d’energies netes, complementada amb la limitació dels
vehicles contaminants i el tancament o la reconversió de
centrals. No reiteraré quin és el contingut de la llei, crec que
els que m’han precedit n’han fet..., el conseller mateix també
hi ha fet molt d’incís, però els objectius són clars: el 2030,
disposar d’un 35% de renovables, un 23% de reducció del
consum energètic, i una minva del 40% de les emissions
contaminants. Els tres eixos són bàsics: consum d’energia
neta, reducció de consum i d’emissions. 

Aquesta ruta contempla els escenaris a mitjà i a llarg
termini i per arribar-hi es requereixen esforços públics i
privats, així com la implicació de tota la societat. Amb aquest
objectiu el procés de participació crec que ha estat exemplar:
més de 2.000 veus s’han implicat en aquest debat d’aquesta
llei; crec que això també ho hem de posar en valor. I també,
ara parlant de la ponència, vull agrair l’esperit de consens,
majoritàriament a la ponència, de tots els diputats i les
diputades que hi hem participat, malgrat les diferències, i des
de MÉS per Mallorca ho valoram positivament. 

I també valoram moltes aportacions que s’han fet i que han
enriquit aquesta lle i, des de MÉS per Mallorca, des de
Podemos, des d’El Pi, fins i tot alguna que ha fet el Partit
Popular, però sí, respecte de les esmenes he de dir que, per
exemple, una de les esmenes, que era de la Sra. Huertas, que
incidia molt en eliminar aquest Institut Balear de l’Energia,
nosaltres hem de dir que precisament el consideram una eina
clau per desenvolupar aquesta llei.

I les esmenes que no podem acceptar i de les qual en
volem fer menció són les del Partit Popular i de Ciudadanos,
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tenen una característica comuna, i no ens sorprèn, val a dir, ja
es fan fotos plegats, van a les manifestacions plegats, per tant,
comença a ser difícil fer distincions, per tant, no és rar que
aquestes esmenes siguin molt paregudes. I van en la línia
també d’aquesta carta que ens ha tramès aquesta Comissió
Nacional de Valors a aquest parlament, no?, no volen la
intromissió pública contra aquest neoliberalisme, una carta
que crec que mostra el menyspreu a la legitimitat d’aquesta
cambra i a les seves competències; una ingerència intolerable
que posa en evidència la seva submissió a les grans
multinacionals, a l’IBEX35 i als  fons d’inversió
internacionals.

Des de MÉS per Mallorca creiem que és el moment de la
responsabilitat social, però també institucional; no volem i no
podem, Sra. Tur, anar pasito a pasito, que és el que vostès
pretenen, no volem ballar al ritme del mercat lliure, no, no ho
volem fer, per això no consideram les seves polítiques de
dretes, està ben clar.

És el moment de pensar en les generacions futures
escoltant els experts i de posar-nos al costat dels que hauran
de conviure amb les conseqüències de les nostres accions,
quin futur els espera si nosaltres no hem fet bé els deures? No
podem repetir els errors de la crisi bancària, l’Estat espanyol
es va posar a favor dels poders financers i els resultats són que
els rics són més rics, els salaris s’han precaritzat i hi ha milers
i milers de persones desnonades de casa seva, que per agreujar
la situació han de contemplar com els voltors s’omplen les
butxaques amb les seves cases. No podem sacrificar el seu
futur per a beneficiar-nos el present uns quants, això no és
responsable, i no és la política que defensa MÉS per Mallorca. 

Suècia i altres països europeus ho tenen clar, van molt més
avançats que nosaltres en renovables i van implantant mesures
per reduir les emissions. Nosaltres, com a illes, som encara
més vulnerables, ens ho diuen els experts, no podem continuar
a la cua. Es joves i els estudiants arreu d’Europa clamen que
salvem el seu clima, una revolta juvenil esperançadora i
legítima que reclama mesures contundents contra el canvi
climàtic i que va teixint una xarxa i una llança per passar a
l’acció climàtica; ens demanen responsabilitat davant d’una
amenaça que els afectarà de ple i que no els fermem de mans
i peus. Una jove de quinze anys va posar en evidència els grans
líders polítics a la passada cimera del clima, elles i ells seran
els que viuran amb les conseqüències de les nostres accions.
Per tant, no volen que els deixem un planeta devastat i sense
futur.

MÉS per Mallorca escolta aquest clam dels que del 2025
al 2035, 2050, seran adults i hauran de conviure amb els
resultats de les nostres decisions. No per fer-nos un favor
nosaltres ara els hem de deixar un desastre a ells. Per això,
defensam aquesta llei de la mateixa forma que fa quinze dies
vàrem defensar la Llei de residus, i demanam el màxim
consens, voluntat política i social per dur-la endavant. Salvem
el clima, salvem el futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. President del Consell de Menorca;
conselleres dels Consells de Mallorca i d’Eivissa; equip de la
Conselleria de Territori; amic Groizard, fertilitzant important
d’aquesta llei; senyors i senyores representants d’entitats,
associacions, col·lectius, benvinguts siguin a aquest debat.

Tancam avui un cercle, que no un cicle, que serà la
contrasenya del futur de les Illes Balears, la Llei de canvi
climàtic i la de residus són els cavalls de força de l’energia
neta i nova que ens garantirà un avenir sostenible. Allò que
està en joc, més enllà dels recursos naturals i ambientals, és
la prosperitat i el benestar de les generacions futures.

Contra açò ens trobam la retòrica fòssil del PP i
Ciutadans, amb arguments calcats, com en el debat de residus,
s’assemblen com dues gotes de gasolina diesel. PP i Ciutadans
aixequen una cortina de fum per confondre, per emmascarar,
escampen una boira enorme de fum de carbó; troben, com
sempre, que anam massa de veres, que correm massa, però en
el fons del camí de parsimònia de PP i Ciutadans allò que hi
ha és retorn a l’inici on érem despús-ahir. La seva és una
estratègia circular invertida, saben a la intimitat que la màquina
del progrés no pot seguir avançant a base de posar més i més
carbó o fuel a les calderes, no es tracta ja de quin combustible
ha de generar l’energia necessària per avançar en el comboi
del progrés sinó d’on, com i sobretot qui genera la força.
Saben a la intimitat que el canvi energètic és inevitable, el que
tracten d’impedir és la desconcentració de la producció cap a
un model en xarxa, ben distint de l’actual model de
dependència. És açò que volen evitar, que passen del model
vertical de producció, transport, distribució i consum a un
model de generació distribuïda on el consumidor generarà
cada vegada més la seva pròpia energia i aportarà el que li
sobri al sistema general, particulars i empreses, grans i petits,
amb un avanç imparable cap al balanç net.

Aquest és el vertader sentit de moltes de les esmenes del
PP i Ciutadans, com era la raó de l’impost al sòl. 

És la fi  del sistema d’oligopoli consentit; us ho diré,
senyores i senyor del PP, en el llenguatge que millor entenen,
l’energia anirà a totes direccions, “paquí y pallá”.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Però, senyors del PP, sense l’SL darrera. Vostès duen l’SL
gravada a la matrícula, el Govern i la llei circulen amb el
distintiu SP, servei públic. 
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No volen l’Institut Balear de l’Energia, no volen
instruments de gestió ni de definició del model de producció,
no volen cap eina que amenaci la concentració de la generació
i distribució de l’energia i cerquen de postergar el canvi de
model. Voilà la pàtria de la dreta!, allò que oculten les
banderes en què s’emboliquen. 

La transició en Es Murterar es farà sense pagar peatges
laborals, sense perdre llocs de feina. Sr. Melià, Sra. Ballester
també, la llei diu que Es Murterar es tancarà el 2025, però
també diu: “sempre que quedi garantit el subministrament”.
Quan...

(Remor de veus)

És que no han llegit la llei, senyors diputats? Ignoren la
llei?

(Remor de veus)

Quan..., -vostè sí, però la senyora es veu que no s’ha llegit
la llei-, quan entri en funcionament el segon cable, perquè la
llei és ambiciosa, però prudent, amb la reprogramació els
grups 2 i 3 es tancaran dos anys més tard, però funcionaran
només vint dies a l’any, 140 dies en total fins al 2027. En tost
de tots els dies o amb cinc anys com estava previst, més
seguretat, més eficiència, molt manco contaminació per a
Alcúdia.

PP i Ciutadans aixequen una enorme cortina de fum també
amb els punts de recàrrega, prometen plans Renove front del
vehicle elèctric, ens mostren el dit per amagar la lluna, ens
ensenyen el sortidor elèctric per camuflar el bidó de fuel. Si
no desterram els combustibles fòssils les mesures de foment
del vehicle elèctric només serviran per traslladar els fums dels
tubs d’escapament dels cotxes als fumerals d’Es Murterar,
Port de Maó i Eivissa. 

La Llei de canvi climàtic és una llei assenyada que
equilibra els efectes, mesura els terminis i harmonitza els
ritmes a les possibilitats de la nostra societat, un ritme ben viu
d’acord amb els Acords de París, coherent amb el reglament
d’acció climàtica de la Unió Europea. La societat de les Illes
Balears és una societat del segle XXI, tan capaç com les
societats europees més dinàmiques. La llei ens afegeix als
seus esforços per combatre el canvi climàtic i explica als
nostres clients turístics que som com ells, que volem tenir
cura de la nostra terra i de la seva salut, com ells fan a ca seva.

Senyores i senyors diputats de PP i Ciutadans, deixin de
manifestar la seva desconfiança crònica, deixin de renegar de
la gent d’empenta de les Illes Balears; si féssim cas a les seves
esmenes convertiríem la llei en un manual de bones pràctiques
sobre el canvi climàtic, seria una enorme cortina de fum de
formatjada. Allà on la llei diu que una cosa s’ha de fer vostès
voldrien que digués, que si es vol es pugui fer. Per dir que una
persona si ho vol pot anar a poc a poc no fa falta posar límits

de velocitat, però si es volen evitar accidents és
imprescindible.

Ja no es tracta lamentablement d’evitar cap accident,
l’accident ja l’hem provocat, el canvi climàtic ja és aquí, ara
només podem frenar el seu ritme implacable d’avanç; segons
Nacions Unides el nivell de la mar pot arribar gairebé un
metre d’aquí a final de segle. Açò si actuam en decisió, si ho
fem ara, Sra. Marí; si dilatam els terminis les conseqüències
seran encara pitjor. Qui dia passa pot ser empeny l’any, però
també empeny la mar cap a la costa, es menja l’arena de les
platges i destrueix el benestar de les properes generacions.

Anem a la cortina de fum del diesel. Suposem, Sra. Marí,
que vostè es compra un diesel de primera mà dia 31 de
desembre de 2025, el podrà conduir durant 25 anys, si el
compra avui més de 31 i si el cotxe el vol de benzina normal,
convencional, té encara més temps per pensar-s’ho, ho podrà
comprar fins a 2035. Ara, l’any 50 conduir vehicles amb
emissions contaminants s’haurà acabat per a tothom, diesel o
no, i arreu d’Europa, Acords de París, no només aquí.
Suposem Sra. Marí que vostè té molt bona cura del seu
vehicle, suposem que vostè és diguem, la reina del niquelat,
aguantarà vostè 31 anys el seu cotxe? Vol dir que en el propers
31 anys no passarà res rellevant en el món de l’automoció i de
la mobilitat que ens obliga a canviar d’hàbits i de vehicle? On
queda tot allò que programen els fabricants, (...) espots
televisius? De què serveixen les mil milionàries inversions en
tecnologies elèctriques que han fet? És cert, d’aquí 6 anys els
concessionaris hauran de deixar de vendre cotxes diesel nous,
d’aquí 16 si són de benzina normal, temps i demés per buidar
estocs, per incorporar noves eines i per formar el personal. I
tindran un enorme camp per córrer promocionant, venent i
mantenint cotxes elèctrics i podran seguir fent el manteniment
dels vehicles convencionals duran 31 anys. Açò no és només
la llei del futur, és la lògica del present. A qui volen protegir?

Comissions de mercat de la competència. Al seu president
li agrada sembla de la llei la disposició addicional tercera, que
són els diesel. Tres coses, la nostra lle i no està sotmesa a
informe previ de la comissió, la comissió pot opinar però no
és preceptiu ni necessari i si ho fa, ha de ser quan toqui i no a
misses dites, quan la norma està pendent només de votació.

(Alguns aplaudiments)

I és més, la comissió no pot impugnar normes amb rang de
llei. Tercer, la comissió actua a través d’acords i resolucions
del seu consell, 12 membres i amb informes previs, ho vota,
ho acorda i ho publica. No ho ha fet, només tenim una carta a
títol particular del seu president, una carta fora de lloc, fora de
temps i fora de raó. El president de la comissió hauria de
conèixer i respectar les regles del joc i no hauria d’amagar el
seu currículum.

Diesel és diesel, com diria Moscow, i sense emissions ha
de ser sense emissions, no pot ser un recurs de màrqueting,
com zero emissions, ni cap altra etiqueta anacrònica, com els
(...), o de la Direcció General de Trànsit, de conseqüències
fiscals, però no ambientals. No podem estar d’acord en açò
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amb El Pi, que en canvi hem millorat la llei en qüestions com
la (...) i les tramitacions urbanístiques i ambientals. La
pulcritud tècnica i política i la voluntat constructiva del Sr.
Melià sempre són d’agrair. Com també ha estat d’agrair el
clima de concòrdia i col·laboració promogut per tots els
membres de la ponència.

La tecnologia diesel fa anys que està amortitzada, el retorn
de les inversions s’ha multiplicat fins exhibir les vergonyes
indecents d’algunes multinacionals, que han arribat a trucar els
vehicles per amagar que superaven els límits d’emissions de
CO2, els vigents no els de la llei, els vigents, multes
milionàries. A qui protegeixen PP i Ciutadans? Als tallers
locals?, serà que no.

Deixin de desconfiar de la gent d’empenta, els mecànics,
els venedors de cotxes i les empreses de lloguer de les Illes
Balears són gent capaç i preparada, solvent, qualificada per
assumir el canvi de paradigma i els seus terminis, que són
condrets i cabals. Són vostès els que condueixen amb la
mirada posada sempre en el retrovisor, ni tan sols volen que
els nous grans aparcaments en superfície hagin de cobrir les
marquesines amb plaques fotovoltaiques, paquí y pallá. El
seu discurs ple d’ecologisme ranci d’avui no és més que una
altra cortina de fum de carbó, per seguir dissimulant que
continuem navegant a tota màquina a bord del Prestige.

Tornen fer avui com dimarts passat, quan per maldar de
justificar la indiferència davant la violència del mascle contra
les dones, ens van fer una arenga “fake minista”, “feminazis,
feminazis”...

(Alguns aplaudiments)

..., cridaven diumenge els cors danses, mentre Company
ballava un pasodoble cañí. Es refugien a la caverna, fan el
discurs de la taverna. Si anam endarrerits la dreta s’exclama i
si som capdavanters bramen. El “portavox” Sr. Company diu
que la llei és suïcida i continua circulant contra direcció cap
al passat, com un kamikaze, la “vox” de su amo.

(Remor de veus)

Quan el gall de la sostenibilitat hagi cantat tres vegades, el
PP que avui renega, bravejarà de la Llei de canvi climàtic com
fi fos idea seva. Tard com sempre i malament, malamente
senyors del PP!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aprovarem avui la Llei de canvi climàtic, els fumerals
deixaran de fumejar per sempre més i el sol, que ja no paga
avui, ens farà encara més profit quan surti cada dia, amb el vent
el sol, Sr. Camps, encara que a vostè no li agradi, el sol sortirà
cada dia, per tant, posar-se “cara al sol” molt de temps entela
l’enteniment.

(Algunes rialles i remor de veus)

El sol i l’energia generaran energia que mourà els motors
silenciosos, nets, respectuosos amb el medi ambient del
progrés, del benestar de tothom sempre cap el futur, amb
ganes de mirar endavant i no enrera com fan alguns..., alguns
que ni tan sols es dignen quan hi ha un debat important d’una
llei ser presents a l’hemicicle. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Començam el torn de rèpliques. Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia señoras y señores
diputados, público presente. Yo creo que ninguna persona que
tenga el mínimo sentido común puede estar en contra de esta
ley, que creo que es una ley necesaria, al contrario del Sr.
Company que la tacha de suicida, yo creo que es una ley muy
necesaria. Y puedo coincidir con todos los portavoces de las
fuerzas progresistas y de El Pi, que han defendido la necesidad
de esta ley para regular algo tan importante como es la
conservación de nuestro planeta y de nuestro territorio.

Pero permítanme que les haga una serie de reflexiones que
tocan más, ya saben que a mi me gusta mucho la parte práctica
y la realidad, no quedarme en la utopía y bajar al día a día. Yo
creo que de todas formas, independientemente de que esta ley
es necesaria y que la voy a apoyar por supuesto, no puede ser
de otra manera, creo que hay algo que no estamos haciendo
bien, cuando el día que vamos a promulgar la ley los
periódicos sacan en portada que la Comisión de Competencia
pide rebajar las restricciones al diesel, cuando los ecologistas
se quejan de que no es una cuestión solo de restricción de
diesel, sino de la capacidad de carga del parque móvil y que no
puede seguir creciendo la cifra de coches y que estamos
planteando unos tiempos y unos plazos que son imposibles si
atendemos a la inversión y atención que se hace hoy a los
problemas medioambientales que padecemos: destrucción del
territorio que no se frena, vertederos que no dan abasto y
filtraciones al subsuelo, vertidos incontrolados, calidad del
aire, etc.

No aplicamos ahora las leyes medioambientales de ahora
y no invertimos en nada o lo suficiente para hacer pensar que
esta ley no es simplemente un brindis al sol. Todo proyectado
a un tiempo futuro, mientras en el tiempo presente no
enfrentamos con la proporción y recursos que ya tenemos los
problemas de las cantidades ingentes de contaminación que
generamos con nuestro modelo económico. Si no hay las
bases para otro modelo productivo difícilmente esta ley tenga
un mínimo de aplicación real, pero una ley necesaria pero
utópica, por tanto señorías, en los tiempos y recursos para su
aplicación y que además deja insatisfecho al sector ecologista,
lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos
necesarios.

Muchas gracias.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Doncs 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. Breument, primer de tot diré
que m’ha sorprès la postura del Partit Popular, perquè si la llei
és “suïcida, prohibitiva, impositiva i molt, molt, molt dolenta”,
no sé perquè vostès no varen presentar una esmena a la
totalitat.

(Alguns aplaudiments)

És una pregunta tan òbvia en dinàmica parlamentària, que
haurien de donar qualque explicació, perquè el que no pot ser
és que vostès siguin capaços de crear electoralisme de
qualsevol cosa, també del canvi climàtic. I jo crec que això no
és un bon camí per a un partit responsable, ni per a construir
un país sòlid.

Dit això, Sr. Saura, li vull dir que en matèria de canvi
climàtic un dels errors que ha comès tothom és crear falses
expectatives, o fixar calendaris i objectius inassolibles. I això
ha passat a nivell internacional, ja no importa ni dir-ho, a nivell
internacional quants de convenis internacionals s’han
incomplert per tots els estats signants d’aquests convenis. Per
tant, entendrà que a nosaltres ens preocupa enganar el
personal. I li vull dir que el primer que ha dit que l’objectiu de
la llei no s’acomplirà no ha estat El Pi, ha estat el Govern de
les Illes Balears, impulsor d’aquesta llei, que és el primer que
ha dit que l’horitzó temporal de tancament d’Es Murterar no
s’acomplirà. 

Per tant, ens trobam un tema complex, difícil i de vegades
repensar alguns d’aquests objectius i fer-los amb realisme,
aquests objectius, no va malament a l’objectiu compartit que
evidentment hem de revertir aquesta situació del canvi
climàtic. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Bé, primer de
tot he de dir que aquesta carta que s’ha enviat des de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència no és una
carta de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència,
ho ha dit també el Sr. Borràs, és una carta del seu president, a
títol personal, influït qui sap per qui, en què intenta influir en
una llei en tràmit, i això no és un caprici, aquesta llei no és un

caprici d’aquest govern i fer menció a aquesta carta m’imagín
que no és un caprici del Partit Popular, és un caprici del lobby
automobilístic.

El president d’aquesta comissió envia aquesta carta al
president del Parlament perquè retiri aquesta llei intentant fer
quelcom que crec que és inassumible per una cambra
democràtica, que és intentar influir en la democràcia i la
representació del poble de les Illes Balears i el Partit Popular
el que intenta és exercir una vegada més de majordom dels
lobbys i de les grans empreses del nostre país, i diu...

(Alguns aplaudiments)

... la Sra. Portaveu del Partit Popular que aquesta llei és
pionera en incomplir la directiva europea i pionera en lapidar
el mercat comú europeu.

Bé, primer de tot, Brussel·les no té una postura clara ara
mateix sobre el diesel. Tenim notícies que Brussel·les sí que
avalava el gruix del contingut d’aquesta llei, però és que vostès
són pioners de la cultura del ladrillazo, són pioners del nou
límit, són pioners del capitalisme de casino on no importa el
demà, i això sí que és una cultura i una ideologia suïcida, la
que no pensa en les generacions properes ni en la nostra
mateixa perquè en el present, en el present, també es nota el
canvi climàtic. I per això deia abans que les seves esmenes es
corresponen amb una ideologia negacionista, ja no neguen el
canvi climàtic, ja no ho podem fer perquè la societat està molt
més endavant que vostès, però qüestionen la seva importància
i el seu perill i diuen... bé, gairebé donen a entendre que el
mercat està per damunt de tot, “es el mercado, amigos”, com
va dir una figura cèlebre del seu partit. 

Jo  crec que és aquesta la política suïcida i no la d’un
govern absolutament responsable i compromès amb el futur i
amb una majoria parlamentària que fa història avui a les Illes
Balears. És una ideologia esquizofrènica la seva perquè la
condició de possibilitat de l’existència del mercat és
simplement i planerament el món, si no hi ha món, si no tenim
generacions futures no hi haurà mercat i serà la realitat del
canvi climàtic la que s’imposi, no una normativa impositiva
que intenta pal·liar els efectes del canvi climàtic, com diuen
vostès, serà la realitat del canvi climàtic la que s’imposi i a
veure de què parlam llavors.

Crec que el que necessitam no és una majoria
parlamentària responsable, que la tenim, necessitam una dreta
responsable i compromesa amb la lluita contra el canvi
climàtic. I jo, sincerament, prefereixo una política de
laboratori que es prengui aquest assumpte amb urgència que
una política de barra de bar, perquè es queden enrere una
vegada més.

La portaveu de Ciutadans demanava rigor i aquí sonaven
algunes veus quan s’ha dit que si no es garanteix el
subministrament no s’aturaran els dos darrers grups d’Es
Murterar, i si ho posa la llei i és el que demanen vostès, per
què hi estan en contra, per què hi estan en contra? Volem
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garantir el subministrament energètic i elèctric de les nostres
illes i això és el que posa exactament la llei.

Quant al que ha dit el Sr. Melià, jo crec que els objectius
són assumibles i crec que es fan passes per fer-ho possible, el
que no vull veure és que El Pi fa una profecia autocomplerta
i diu que això no s’aconseguirà i, bé, d’aquesta manera
evidentment..., jo crec que..., esper que no influeixi en les
polítiques del Govern i aquesta majoria parlamentària seguirà
cap endavant mirant cap a un futur millor, amb objectius
totalment assumibles i no responent a les demandes de l’IBEX
35, a les demandes d’un sector energètic que ja presenta
importants deficiències ara mateix amb preus inassumibles
per a la gent i amb una cultura -com deia del Sr. Borràs-
totalment vertical de la generació d’energia.

Crec que avui posam els fonaments per a un canvi no
només polític, sinó també de consciència i de cultura i jo
personalment m’alegr molt que ho faci aquest parlament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Torn del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Campomar, nosaltres anam
pasito a pasito, però vostès van volando voy, volando vengo
i de vegades haurien de tenir els peus a terra.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Borràs, dirà també a la seva ministra que surti de la
caverna per protegir el diesel o només ens ho diu a les dones
del Partit Popular?

I Sr. Melià, ho hem dit, però ho puc tornar repetir ,
necessitam una llei de canvi climàtic, creiem, crèiem que
podríem pactar més polítiques de les que ens han acceptat i
per això no vam presentar una esmena a la totalitat.

Després de quatre anys de govern d’esquerra, no havent
estat capaços de gestionar les competències que els són
pròpies, ara només pretenen envair competències
comunitàries.

Aquest govern ha venut fum durant quatre anys, viuen
únicament de titulars i el seu proper eslògan hauria de ser:
“Benvinguts a la república independent de Ca n’Armengol”
perquè resulta...

(Remor de veus)

... que vostès són encara més independentistes que el mateix
Puigdemont,...

(Remor de veus)

... ell renega d’Espanya, vostès reneguen d’Espanya i d’Europa,
incompleixen directives comunitàries, prohibeixen productes
que acompleixen la regulació europea, van en contra del
Mercat Comú i, el que és pitjor, legislen i governen per a uns
pocs, només per als rics...

(Rialles i remor de veus)

... -sí, sí..., sí, senyors diputats- ...

(Remor de veus)

... no tothom pot accedir a la compra d’un vehicle zero
emissions que costa mínim 30.000 euros i amb les seves
polítiques provoquen que la majoria de la societat no pugui
adquirir un vehicle de 15.000 euros perquè vostès els volen
prohibir.

Com ja he remarcat a l’anterior intervenció la Comissió
Nacional del Mercat i la Competència denuncia que la
prohibició de circulació de vehicles diesel tendrà un efecte
negatiu sobre l’economia i sempre serà en detriment dels
consumidors i usuaris.

Una vegada més el govern de la gent governa en contra de
la gent perquè tampoc no poden oblidar la denúncia de
l’Associació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions
interposada i admesa a tràmit davant la Comissió Europea.

Vostès poden fer política demagògica, mentir i acusar el
Partit Popular de no donar suport a aquesta llei, però és la
societat, són els ciutadans de Balears els  que els trauran a
vostès de les institucions i del Govern per prohibicionistes i
demagogs.

No presentarem una esmena a la totalitat perquè estam...,
no vam presentar una esmena a la totalitat perquè estam
d’acord amb la necessitat d’una llei de canvi climàtic, però no
amb aquesta llei, no ens trobaran per anar en contra de la
normativa bàsica de l’Estat ni tampoc de la Unió Europea.
Però vostès sí que ho fan; fins i  tot el portaveu del Grup
Socialista, Sr. Borràs, ha declarat als mitjans de comunicació
que en todo caso eso ya corresponderá a los tribunales. Idò
no, Sr. Borràs, aprovin la nostra esmena i els tribunals no
hauran de tractar un altre bunyol socialista.

(Remor de veus)

On sí ens trobaran, on sí trobaran el Partit Popular serà per
pactar polítiques reals, allunyades de metodologies
restrictives i prohibitives. Pactarem polítiques que promoguin,
que incentivin i promocionin energies netes. No podem
legislar d’esquena als ciutadans i no podem legislar en contra
dels principis fonamentals de la Unió Europea.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Intervindré des d’aquí. Jo, vistes les
diferents reaccions, variades, que hem pogut veure fins ara en
aquest parlament, només tenc una cosa a dir: ladran, Sancho,
señal que cabalgamos.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Torn de contrarèpliques. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Seijas, jo no entenc el seu
discurs, no l’he entès; tampoc no compartesc que..., fa una
crítica no constructiva, sense propostes..., en fi, les crítiques
buides de contingut no aporten res, almanco a mi no m’aporten
res. Per tant no puc dir res més de la seva intervenció.

I, bé, volia comentar a la Sra. Ballester que nosaltres
consideram, perquè vostè ha parlat d’una transició justa i
equilibrada, bé, creim que l’acord que es va prendre la setmana
passada de la central d’Es Murterar precisament mostra que
aquesta transició energètica pot ser justa i sostenible, que és
possible, si hi ha voluntat política, garantir llocs de feina i
defensar el nostre medi ambient a la vegada. Per tant és un
exemple clar. Vostè aquí ha fet demagògia; ens acusa a
nosaltres de fer demagògia, però el d’aquesta bancada clama
al cel. Per tant li he de dir que no creim que cap dels seus
arguments justifica, diguem, les seves esmenes, perquè al
final, com li he dit, nosaltres creim que tant les esmenes del
Partit Popular com les de Ciudadanos són pràcticament
calcades, el que pretenen és el mateix, i és defensar
precisament aquestes multinacionals i que sigui el lliure
mercat que marqui la política energètica, i ja hem vist que
quan el lliure mercat ha marcat fins ara per això estam en
aquesta situació que estam, perquè el lliure mercat no ha fet
realment cap política energètica decisòria, perquè durant tot
el temps que ha governat el Partit Popular a l’únic que s’ha
dedicat és a penalitzar les energies renovables amb aquest
impost al sol, perquè fins que no ha canviat el govern aquest
impost al sol no ha desaparegut. Per tant aquest retard que
duim a tot l’Estat espanyol i també a les Illes és a causa
d’aquesta política, diguem, penalitzadora del Partit Popular.

I bé, Sra. Marí, jo no sé què li he de dir, perquè és que em
sorprèn la seva intervenció. Vostè ha defensat una llei que
només faci recomanacions, guies, promogui, incentivi... No
entén que les lleis són per generar obligacions?, perquè si no,

no necessitam una llei, per fer tot això que vostè ha dit. I
després de quatre anys que és vostè aquí potser que sigui vostè
que hagi volat durant quatre anys i no hagi après res; no ha
après res, des que va arribar aquí el 2015, per a què serveixen
les lleis d’aquesta cambra. Per què necessitam una normativa?,
clar, per generar obligacions; és que si només hem
d’incentivar, promoure, fer guies, recomanacions, no
necessitam passar per aquesta cambra, no necessitam passar
per aquesta... Vull dir que crec que, no ho sé, s’ho hauria de
mirar, eh? Jo crec que no li ha servit de res, no ha après res,
no, no..., s’ho hauria de mirar.

En canvi això sí que ho fa bé: ens parla de la pressió dels
lobbys, sí que segueix molt bé el discurs del Sr. Casado, de fer
por, de la por, que ens amenacen, que ens amenaçarà Europa,
que ens posarà recursos els lobbys automobilístics... Això sí
que ho fa bé, en això li aplaudesc la seva..., l’ha apresa, l’ha
apresa, la lliçó dels seus caps.

Però bé, nosaltres des de MÉS per Mallorca creim que és
el moment, com he dit abans, i vull recalcar les meves
paraules, ja les he dites però crec que és important tornar-les
dir, que és el moment de pensar en les generacions futures,
escoltar els experts i posar-nos al costat dels que hauran de
conviure amb les conseqüències de les nostres accions. I quin
futur els espera si nosaltres no feim bé els deures? És el que
he dit abans i ho vull recalcar.

I a més també vull tornar a recalcar que com a illes encara
som més vulnerables, ens ho diuen els experts, i no podem
continuar a la cua de fer accions polítiques valentes. Per tant
vull recalcar el final de la meva primera intervenció: defensam
aquesta llei de la mateixa forma que fa quinze dies MÉS per
Mallorca també va defensar la Llei de residus, perquè
demanam unes illes sostenibles, perquè demanam un canvi de
model en matèria mediambiental, perquè volem salvar el
clima, volem salvar el nostre medi ambient, i volem salvar el
futur de les generacions futures però també del nostre
territori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Torn del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sra. Marí, ni república, ni independent,
ni Francina Armengol; açò sí, govern amb independència de
criteri, que és capaç d’actuar amb els propis criteris i per ell
mateix. De Francina Armengol?, no, açò és un projecte
compartit per molta gent, ciutadans i ciutadanes que lidera na
Francina Armengol i continuarà liderant na Francina
Armengol.

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 164 / 12 de febrer de 2019 9055

I república, Sra. Marí, sí, república sí. La república és
valors de democràcia, valors de llibertat, valors de concòrdia,
valors de respecte...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...perquè la república és un concepte polític molt antic que
vostès confonen amb un episodi de la nostra història, que un
cop d’estat militar, indigne, va tirar a baix.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, vostè va darrere Viriato, va darrere Viriato a la
reconquista de España desde la plaza de Colón, Sr. Camps;
vostè m’ha dit torero abans, vostè m’ha dit torero abans...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Ara permeti’m que feliciti el Partit Popular, açò sí; altra
cosa no, però, ràpids, quan volen ho són; ràpids, quan volen ho
són. La Sra. Marí ha estat capaç d’escriure una rèplica a les
intervencions de tots els grups en deu minuts, d’escriure una
rèplica i llegir-la aquí. Açò no és fàcil, eh?, mereix un
respecte. I ràpids, ho són. Ahir la carta del president de la
Comissió Nacional de la Competència...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... entrava en aquest parlament... Vaig anar a escola pública,
potser per açò som mal educat; aquí entrava aquesta carta, en
el Parlament, a les 11:29 hores; a les 11:30 hores la tenien
tots els periodistes en roda de premsa; ràpids, quan volen, ho
són; no a l’hora d’apuntar-se al progrés i a la sostenibilitat,
però sí en altre coses. 

Carta, vostè ha insistit en la Comissió Nacional del Mercat
i la Competència. Ho he dit a la primera intervenció i ho he de
tornar dir ara; currículum penjat pel president de la Comissió
Nacional del Mercat i la Competència a la web de la mateixa
entitat, diu que ha estat professor de mil i una coses, i després
diu: “Ha ocupado diferentes cargos en distintas empresas
desde 1980 hasta 2004", açò és tota la seva activitat
professional no universitària que ha tingut. Distintas
empresas , 25 anys director de relacions internacionals de
CEPSA.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

OK Diario: “El presidente de la Comisión Nacional del
Mercado y la Competencia, Marín Quemada, participó en
un cártel de petroleras sancionado por Bruselas”...

(Remor de veus)

..., 84 milions d’euros varen caure... a quina empresa? CEPSA,
perquè la Comissió Nacional del Mercat i la Competència no
va intervenir i va ser la Unió Europea que li ho digués. Més, un
altre, El Independiente, no diran sospitós de res, El
Independiente: “la Comisión Nacional de los Mercados
exige que las nuevas renovables no reciben ayudas”.
D’acord, ara digui’m vostè el valor que té l’escrit que varen
registrar en aquest parlament.

Sí ho he dit, evidentment, com tota llei és recorreguda als
tribunals, no passa res, totes les lleis ho són, però també he dit
que vostès ja s’apuntaran al carro d’aquesta llei més prest que
tard, perquè sempre ho fan, i prometen que derogaran coses,
que derogaran coses i després quan governen no ho fan, quan
governen no ho fan mai, i quan governin en aquesta comunitat,
que cada vegada tenc més dubtes que algun dia arribin a
governar, perquè vostès desapareixeran més ràpid que les
nostres platges, perquè seran menjats i no serà precisament
pel canvi climàtic sinó per la regressió política de la dreta
d’aquest país, però si no acaben de desaparèixer del tot (...)
com no modificaran la llei, entre altres coses perquè no serà
necessària modificar-la perquè ja haurà tengut els seus
efectes, ja haurà causat els seus efectes i tendrem unes illes
molt més netes, molt més sostenibles i que miren amb
esperança i confiança cap al futur, cosa que vostès neguen avui
i s’apuntaran al carro just puguin.

Vostè demana a la Unió Europea, Sra. Sugrañes, -la sent de
fons-, que ajudi a Menorca amb les inversions que es volen fer
per a les energies sostenibles i vota aquí en contra de la llei i
vota aquí en contra de les mesures a favor de la llei. Açò és la
coherència, coherència del Partit Popular...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i de la candidata de..., que ara s’apunta, com que és candidata
al Consell de Menorca ara s’apunta evidentment al carro de les
energies sostenibles.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni, president, si vol la Sra. Sugrañes..., em queden
catorze segons, els pot emprar ella si vol, jo no tenc
inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, per favor, centri’s en el debat.

(Remor de veus)

Silenci, per favor.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Aprovarem avui una llei que és bona i positiva per a les
Illes Balears, una llei de futur...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -miri, ja som dos. 

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sr. Borràs, Sr. Borràs, se li ha acabat el temps.
Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Silenci, per favor. Una vegada acabat el debat de les
esmenes, passam a les votacions. Passam al primer bloc. Aquí
ens han demanat votació separada, per tant, votaríem la 12345
i l’11733, la primera del Grup Parlamentari Popular i la
segona del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Xelo Huertas.
Votam. 

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

Ara l’11731/18, de la Sra. Consuelo Huertas. Votam.

24 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

Ara la 12356, del Grup Parlamentari Popular, i  la
12357/18. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i 4 abstencions.

Ara la 12358, del Grup Parlamentari Popular. Votam.

21 vots a favor; 34 en contra i 1 abstenció.

Passam al segon bloc. També ens han demanat votació
separada. Passam a votar la 12360, del Grup Parlamentari
Popular, 12363, 12365, 12389, 12391, 12259 d’El Pi, 12409
del Grup Parlamentari Popular, la 12406 del Grup
Parlamentari Popular i la 12353 del Grup Parlamentari
Popular. Votam.

Ai, no, espera, m’he equivocat jo, no, no, no, repetim la
votació, repetim la votació. Repetim la votació  que la tenc
aferrada a l’altra pàgina, a posta m’he passat de pàgina.

La 12360,12363, 12365, 12389, 12391 del Grup
Parlamentari Popular, després, la 12259 del Grup
Parlamentari El Pi, 12409 del Grup Parlamentari Popular,
dotze mil dos-cents...

(Pausa)

Bé, repetim la votació, ja ho tenc aclarit. Passam a la
votació de la 12360,12363, 12365, 12389, 12391, 12271,
12251, 12257, 12259, 12260, 12265, 12270, 12275, 12409,
12262, 12276, 12268, 12352, 12253 i 12254. Votam. 

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

Ara la 12267. Votam.

21 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el següent bloc, aquí també tenim
votació separada, 12346, 12347, 12348, 12415, 12362,
12364, 12371, 12384, 12385, 12388, 12392, 12395, 12396,
12414, 12399, 12400, 12405, 12402, 12407, 12408, 12410,
12411 i 12428 i 12430. Votam.

19 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Passam a votar la 12382, 12393, 12401, 12438 i 12350.
Votam.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, perdó, perdó, perdó, l’esmena de MÉS per
Menorca la volia a part, la 12438.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, president, per la nostra part la 12438 de MÉS per
Menorca, tal com ha demanat la portaveu, si pot ser separada.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Dins aquest bloc faltava la 12350, i llevam la
12438. Per tant, passam a la votació. Votam.

21 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Ara sí que votaríem la 12438. Votam.

10 vots a favor; 43 en contra i 3 abstencions.

Passam a votar les 12397, 12398, 12271, 12406 i la
12353. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Passam al següent bloc, passam a la votació de la 12361,
12366, 12367, 12368, 12370, 12372, 12434, 12435, 12373,
12436, 12375, 12376, 12377, 12378 i 12390. Votam.

21 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Passam al següent bloc, passam a la votació de la 12278,
12293, 12294, 12286, 12287, 12301, 12289, 12309 i
12281/18. Votam.

8 vots a favor; 48 en contra i cap abstenció.
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Seguim amb el següent bloc, aquí hi ha votació separada,
per tant votam la 12263, 12264, 12454, 12266, 12422,
12455, 12456 -he tornat enrera, eh- 12424, 12272, 12417,
12419. Votam.

5 vots a favor, 32 en contra i 19 abstencions.

Ara passam a la votació de l’11736 i de l’11737. Votam.

1 vot a favor; 35 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de l’11739, 12440...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

En aquest bloc també voldria demanar l’esmena de MÉS
per Menorca separada, la 12440. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació de la 12440. Votam.

3 vots a favor; 50 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació ara de l’11739, 11761, 11729 i
11752. Votam.

Cap vot a favor; 52 en contra i 3 abstencions.

Passam a la següent votació, 11738, 11750, 11767,
11766, 11757, 11768, 11762, 11763, 11764, 11765, 11769,
11751, 11770, 11734, 11735, 11744, 11747, 11755 i 11759.
Votam.

Cap vot a favor; 56 en contra i cap abstenció.

Ara l’11771. Votam.

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

Passam al següent bloc, votarem ara la 12273. Votam.

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

Ara la 12274 del Grup Parlamentari El Pi. Votam.

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

Passam al següent, la 12290 i la 12282. Votam.

9 vots a favor; 47 en contra i cap abstenció.

Passam al següent bloc, la 12427, de Ciutadans. Votam.

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

Ara les 12420, 12425 i 12418 del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. Votam.

2 vots a favor; 32 en contra i 22 abstencions.

Seguim amb el següent bloc, ara l’11730, 11732, 11740,
11754 i 11743. Votam.

Cap vot a favor; 56 en contra i cap abstenció.

Passam al següent bloc, també tenim votació separada, la
12354 i la 12355 del Grup Parlamentari Popular. Votam.

18 vots a favor; 36 en contra i 2 abstencions.

Ara la 12380 del Grup Parlamentari Popular. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la 12252 del Grup Parlamentari El Pi. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Passam a la 12432 del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.
Votam.

2 vots a favor; 35 en contra i 19 abstencions.

Votam la 12433 del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.
Votam.

2 vots a favor; 51 en contra i 3 abstencions.

Ara la 12261 del Grup Parlamentari El Pi. Votam.

4 vots a favor; 49 en contra i 2 abstencions.

En el següent bloc tenim votació separada també, per tant
ara votam la 12311, 12299 i la 12292 del Grup Parlamentari
Podem. Votam.

9 vots a favor; 47 en contra i cap abstenció.

Ara la 12453 del Grup Parlamentari Podem. Votam.

9 vots a favor; 43 en contra i 3 abstencions.

Finalment, passam a la votació de l’articulat del projecte
de llei i, en primer lloc, votam els articles als quals es
mantenen esmenes. Votació de l’article 1. Votam.

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

A la següent tenim votació separada, votació conjunta dels
articles 2, 37 i disposició addicional primera. Votam.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, por favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Si se pudiera votar por separado el artículo 2 también.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 2. Votam.

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

Ara passam a la votació de l’article 37 i de la disposició
addicional primera. Votam.

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

Votació de l’article 7. Votam.

34 vots a favor; 18 en contra i 4 abstencions.

Ara l’article 25. Votam.

34 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’article 5. Votam.

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

Votació de l’article 8. Votam.

32 vots a favor; 5 en contra i 19 abstencions.

Passam al següent bloc, aquí tenim votació separada, per
tant votaríem els articles 9, 10 i 54.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, ¿podemos añadir a ese bloque, o votar por
separado también el artículo 22, por favor?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, president, havíem demanat vot separat del 54, 58 i 59.
Poden anar conjuntament aquests tres per la nostra part.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem d’un en un, perquè també la votació així com està
separada no... no ens aclarirem. Passam a la votació de
l’article 9. Votam.

35 vots a favor; 21 en contra i cap abstenció.

Article 10. Votam.

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

Article 18. Votam.

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

Article 20. Votam.

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

Article 22. Votam.

34 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció.

Article 30. Votam.

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

Article 35. Votam.

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

Article 42. Votam.

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

Article 50. Votam.

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

Article 52. Votam.

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

Article 54. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Article 58. Votam.

32 vots a favor; 2 en contra i 22 abstencions.

Article 59. Votam.

32 vots a favor; 2 en contra i 22 abstencions.

Article 60. Votam.

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

Article 64. Votam.

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

Passam a la disposició addicional tercera. Votam.

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

Passam a la votació..., si cap grup no demana votació
separada, algun grup demana...
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, presidente, los artículos 43, 46 y 48 por separado, por
favor.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a la votació dels articles 43, 46 i 48.
Votam.

32 vots a favor; 19 en contra i 5 abstencions.

Ara els articles 12, 24, 26, 28, 34, 55, 61, 63 i 69. Votam.

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

Passam a la següent, ens han demanat votació separada, per
tant votam l’article 4. Votam.

32 vots a favor; 22 en contra i 2 abstencions.

Ara l’exposició de motius. Votam.

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

Passam a la votació dels articles 14 i 38 i disposició
transitòria segona. Votam.

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

Passam a la votació conjunta dels articles 36, 65...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdone,...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... si se pudieran separar los artículos 36, 65 y 72 por un
lado...

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot tornar repetir, per favor? 36...?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

65 i 72.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació dels articles 36, 65 i 72. Votam.

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

Ara els 87, 89, 90 i disposició addicional segona. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, passam a la
votació conjunta dels articles 32, 88 i disposició addicional
quarta. Votam.

32 vots a favor; 5 en contra i 10 abstencions.

Al següent bloc ens han demanat votació separada, per tant,
votam els articles 51 i 66... Per separat?... Fem tres votacions?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Demanaríem votació separada de
l’article 51.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Fem tres votacions doncs.

Votam l’article 51. Votam.

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

Article 66. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Disposició transitòria quarta. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 26 abstencions.

Votació de l’article 49. Votam.

48 vots a favor; 3 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article 73. Votam.

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

Votació de l’annex. Votam.

35 vots a favor; 21 en contra i cap abstenció.

Finalment votam els artic les als quals no es mantenen
esmenes. Votació de l’article 40. Votam.

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

Votació de l’article 92. Votam.

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

Passam a la votació dels articles, disposicions,
denominacions i títols, capítols i seccions següents. Ens han
demanat votació separada, per tant, votam l’article 31.
Votam..., article 31.
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34 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació del títo l del projecte de llei, títol I,
article 3, títol II, article 6, títol III, capítol 1, article 11, article
13, article 15, article 16, article 17, capítol 2, article 19,
article 21, article 23, títol IV, capítol 1, article 27, article 29,
capítol 2, secció primera, article 33, secció segona, secció
tercera, article 39, article 41, capítol 3, secció primera,
article 44, secció segona, article 45, article 47, article 49 bis,
secció tercera, article 53, capítol 4, capítol 5, article 55 bis,
article 56, article 57, títol V, capítol 1, article 59 bis, article
62, títol VI, capítol 1, article 67, article 68, article 70, capítol
2, article 71, article 74, article 75, article 76, títol VII, article
77, capítol 1, article 78, article 79, article 80, artic le  81,
article 82, article 83, capítol 2, article 84, article 85, article
86, article 91, capítol 3, article  93, article 94, article 95,
disposició addicional cinquena, disposició addicional sisena,
disposició addicional setena, disposició addicional vuitena,
disposició addicional novena, disposició addicional novena
bis, disposició addicional novena ter, disposició addicional
novena quater, disposició addicional novena quinquies,
disposició transitòria primera, disposició transitòria tercera,
disposició transitòria quarta bis, derogatòria única, disposició
final primera, disposició final segona, disposició final tercera,
disposició final quarta, disposició final cinquena i disposició
final cinquena bis. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tingui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

(Aplaudiments)

Senyores diputades, senyors diputats, fem un petit recés,
fins a les quatre menys quart.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Recomençam la
sessió.

IV. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de
devolució presentades al Projecte de llei RGE núm.
15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de l es Illes Balears, RGE núm. 765/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mi xt, i  RGE núm.
783/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució
presentades al projecte de llei 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Hi ha la
RGE núm. 765/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, i

la RGE núm. 783/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

Passam al torn d’intervenció. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bones tardes a
tothom, Sra. Consellera especialment i resta del Govern
present, que no és molt de moment i que esper que vagi
incrementant-se.

Bé, Ciutadans ha presentat aquesta esmena a la totalitat
perquè consideram que el projecte de llei que avui debatem no
persegueix allò que promet el seu títol, o  ho persegueix
només en part i de manera profundament decantada des d’un
punt de vista ideològic, tant és així que es pot afirmar que
estam davant d’un ús de la cultura, en aquest cas de la cultura
popular i tradicional, al servei d’un projecte de construcció
nacional, i no precisament de la nació espanyola, com veurem
tot seguit, que és l’única que el nostre  ordenament jurídic,
com a mínim reconeix.

A la mateixa exposició de motius de la llei ja hi ha uns
quants elements que confirmen aquest decantament, s’hi parla
per exemple de “la llengua” en singular, i després s’hi afegeix
“i les seves modalitats i particularitats lingüístiques”. Deixaré
de banda ara aquesta manera de designar les modalitats
insulars, llevant-les la identificació geogràfica i mesclant-les
amb unes particularitats que ningú no sap en principi a què es
remeten, ni què hi fan aquí, si no és, en tot cas, a contribuir a
la dissolució del referent immediatament anterior. En tot cas,
una llengua, la cultura popular i tradicional que hem de
salvaguardar s’expressa només en una llengua, ho saben del
cert? O són vostès els que ho decreten a través d’aquesta llei?

I sense anar més enfora la mateixa exposició de motius
al·ludeix la cultura pròpia, de la qual el text ens diu que “ha
sofert una progressiva normalització social al llarg de les
quatre darrera dècades”, cit textualment. Quina és aquesta
cultura pròpia? La cultura pròpia de les Illes Balears, o sigui
tota la que s’ha produït a ca nostra des de temps immemorials?
O un pic més, només aquella que vostès, senyores i senyors
del Govern, han decidit considerar com a pròpia? Perquè,
tenint en compte que l’Estatut consagra el concepte de llengua
pròpia per referir-se a la catalana, és de creure que la cultura
pròpia, com a mínim per a vostès, és aquella que s’expressa
també en aquesta mateixa llengua pròpia i en cap altra. Una
llengua i una cultura que deuen conformar, si m’ho permeten,
a la manera herderiana, allò que en diuen l’esperit del poble,
o si s’ho estimen més, la nació cultural. Això a tall d’exemple
i quant a l’exposició de motius.

Aquí vostès podrien adduir que segons la doctrina del
Tribunal Constitucional, l’exposició de motius no té valor
normatiu, poden adduir i a més no els falta raó, perquè
efectivament és així. I és que aquesta és la part d’una llei on el
legislador es pot permetre, em referesc a l’exposició de
motius, més excessos i fins i tot deliris segons com, n’hi ha
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prou a llegir o rellegir, per exemple, el preàmbul de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, tal com va sortir del Parlament
català a l’any 2005.

Però el problema que tenim amb aquesta Llei de
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, és que els
excessos i els deliris afecten també de ple a l’articulat. Per
exemple, els  articles 11 i 12 referits a les categories del
patrimoni cultural immaterial i als anomenats béns d’interès
cultural immaterial compartit respectivament. En el primer
article s’hi afirma que la primera de les tres categories del
patrimoni cultural immaterial correspon, i cit textualment, a
“les manifestacions comunes al conjunt de les illes,
representatives d’una sola identitat nacional compartida, que
el Govern de les Illes Balears reconegui com a béns d’interès
cultural compartit (BICIMCO)”, diu just després, no sé si
emulant aquell LAPAO que a Aragó es varen inventar.

I al segon article es ratifica la naturalesa d’aquesta classe
de béns i s’afirma, i torn citar textualment, que “la seva
rellevància i representativitat els confereix senyes d’identitat
nacional que comparteix el conjunt dels pobles de les Illes
Balears.” Que jo sàpiga, una identitat nacional només es dóna,
si és que es dóna, allà on existeix una nació. Per tant, de
l’articulat d’aquest projecte de llei se’n desprèn de manera
inequívoca, que les Illes Balears són una nació. Ho són
senyores i senyors del Govern aquí presents? -podria a partir
d’ara senyores del Govern aquí presents? No ho sé, però als
soferts representats dels pobles de les Illes Balears que
conformam aquesta cambra i no tenim altre coneixement de
la matèria que aquell que deriva del nostre ordenament legal
bàsic, o sigui de la Constitució Espanyola i de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en principi no ens consta
que així sigui. Al contrari, més aviat, l’Estatut mateix recull en
el seu articulat el concepte de nacionalitat històrica, s’hi diu
en concret que “les Illes Balears formen una nacionalitat
històrica”. I l’Estatut també inclou una bona partida de vegades
l’ús de l’adjectiu “nacional”, ara bé, en cap cas aquest adjectiu
remet a la nacionalitat, és referent a l’Estatut, al text de
l’Estatut, és sempre l’únic referent possible, la nació
espanyola, tal com està definida a l’article 2 de la Constitució. 

Llavors, a què treu cap senyores i senyors del Govern que
vostès usin en aquest projecte de llei el concepte d’identitat
nacional per al·ludir uns béns compartits per totes les illes?
Em permetran que els digui que en el millor dels casos
confonen el desig amb la realitat i en el pitjor ens prenen per
beneits. Idò què hi farem? No col·la, com se sol dir
col·loquialment, com a mínim amb nosaltres.

I encara hi ha un darrer indici inequívoc del vertader
propòsit d’aquesta llei, a l’article 7, entre les obligacions de
les administracions públiques de les Illes Balears en relació
amb el patrimoni cultural immaterial hi figuren, i torn citar
textualment, la de “fomentar l’intercanvi i el coneixement de
les diferents manifestacions culturals immaterials, pròpies de
cada illa o comunes a totes, com també la projecció exterior
i la interrelació amb la resta de territoris de parla catalana”,
aquí acaba la cita. En fi, més clar l’aigua, la interrelació per a
vostès només s’ha de produir amb la resta de territoris de parla

catalana. Una vegada més el vector llengua, llengua catalana i
cultura catalana, ja que també li afegeixen, com a únic centre
d’interès i de motivació, com a marc exclusiu, ni tan sols
prioritari, exclusiu. Això significa... i uns quants exemples que
se m’han acudit, que no hem de fomentar la interrelació entre
els nostres glossadors, per exemple, i posem per cas els
bertsolaris bascos, atès que la llengua d’expressió d’aquests
darrers, està lluny de formar part del que el text en diu
eufemísticament, “la resta de territoris de parla catalana”.

Això significa també que no hem de considerar la sarsuela
un element constitutiu d’aquest patrimoni, donada la llengua
d’expressió, i això a pesar de comptar per exemple, amb
l’artanenc Antoni Lliteras com a un dels principals
compositors de sarsuela barroca i a pesar, així mateix, de la
popularitat que va tenir aquest gènere musical a les Balears no
fa pas tantes dècades.

I em permetran que els recordi, ja que hi som, que el
compositor de Doña Francisquita, una de les sarsueles més
famoses, és alhora l’autor de la música de La Balanguera i
originari, ves per on, de la resta de territoris de parla catalana,
evidentment em referesc a Amadeu Vives, català.

I això significa també que sí que hem de considerar, en
canvi, el correfoc com a un element d’aquest patrimoni, per
molt que es tracti d’un invent dels anys de la transició
provinent de Catalunya, en aquest cas tant l’origen com la
connexió temàtica amb els dimonis ho justificaria, entenc. I
supòs, en fi, que un fenomen com el dels castellers, un
fenomen tan català, tant de Catalunya com els castellers,
també hi entraria de ple, ja que reforcen el cordó umbilical de
la catalanitat que aquesta llei ha pres per bandera.

Bé, no m’estendré amb més exemples, n’hi hauria més
evidentment que podríem anar adduint, jo crec que els que he
aportat en aquesta intervenció són més que suficients per
constatar fins a quin punt aquesta llei té, com els deia al
començament, un objectiu marcadament ideològic, la cultura
popular i tradicional que ha generat aquesta terra, per ella
mateixa o a través de la interrelació amb altres cultures, siguin
quines siguin aquestes no mereix, em permetran que els ho
digui, que una llei com la que avui debatem constitueixi de cap
a cap un projecte de construcció nacional. I és per això, ho
record, que, des de Ciutadans n’hem demanat i en continuam
demanant evidentment la devolució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Consellera, bé, el
Govern de les Illes Balears ha tramès al Parlament el Projecte
de llei de salvaguarda del patrimoni de cultura immaterial de
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les Illes Balears i al nostre grup li pertoca defendre l’esmena
a la totalitat.

La nostra esmena és més formal que de fons perquè, al
contrari de la de Ciudadanos; l’objecte de la llei diu que amb
aquesta iniciativa es pretén actualitzar i millorar la Llei
1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les
Illes Balears, però aquest objecte no veiem que contengui cap
urgència.

Per altra part, ens argumenten que per mor que el Comitè
Intergovernamental de Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial va nomenar patrimoni cultural immaterial de la
humanitat la tècnica constructiva de pedra en sec i ha d’estar
en concordança amb la normativa estatal i europea, però això
tampoc no veiem que sigui cap urgència, perquè des del 16 de
novembre del 2010 també hi tenim la Sibil·la.

Defensam aquesta devolució perquè creiem fermament
que no era necessària una tramitació per urgència per a una llei
de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes
Balears, com també creiem fermament en els seus objectius.
Creiem en la necessitat de protegir i de dignificar el patrimoni
cultural immaterial, el patrimoni cultural no són monuments,
no són tan sols col·leccions, objectes, sinó que comprèn
també tradicions, expressions vives heretades dels nostres
avantpassats i transmeses als nostres descendents, com
tradicions orals, arts, espectacles, usos socials, rituals, jocs,
actes festius, pràctiques relatives a la naturalesa i a l’univers,
coneixement, tècniques vinculades amb oficis, artesania
tradicional, etc. I a pesar de la seva fragilitat, el patrimoni
cultural immaterial és un important factor de manteniment de
la diversitat cultural enfront la globalització.

La comprensió del patrimoni cultural immaterial de les
diferents comunitats contribueix al diàleg entre cultures i
promou el respecte cap a altres formes de vida, és integrador,
representatiu i basat en la comunitat. Però el que no
compartim és que aquesta iniciativa de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports no s’ajusti al seu esquema
habitual d’actuació, no entenem les seves presses d’aprovació
per davant d’altres mesures que trobam molt necessàries, com,
per exemple, el desenvolupament de la llei de mecenatge, la
llei de mecenatge cultural, la Llei 3/2015, que es va aprovar a
la passada legislatura i que tenia com a finalitat estimular la
participació de la societat civil, la promoció i el patrocini de
la cultura, i establia una sèrie de mesures i normatives que
impulsaven, afavorien el mecenatge en tots els seus vessants:
donacions, seccions, convenis, col·laboracions empresarials,
i establia deduccions tributàries. Aquesta llei havia de
desplegar-se simplement per fer-se efectiva, ho vàrem
presentar en el debat de la comunitat el 2016, es va aprovar; en
el debat de la comunitat el 2017, es va aprovar; teníem el
compromís de la consellera, teníem una proposició no de llei
que es va aprovar en comissió, però per a això no hi ha hagut
temps.

I avui ens trobam amb l’aprovació d’una llei via urgència,
quan entenem que en aquest moment no hi ha cap perill, ja que
està regulada per la normativa vigent. L’impuls decisiu de la

protecció del patrimoni cultural immaterial se situa en el dret
internacional a la Convenció de la salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial a la UNESCO el 2003, a la qual s’adhereix
l’Estat espanyol en el 2006, i es concreta a la Llei 10/2015,
de 26 de maig, una llei prou completa, de 13 articles, de la
qual, per cert, vostès n’inclouen part per a aquesta nova llei.

I també crida l’atenció per a aquesta urgència que vostès
han fet manifestacions que s’ultima la reforma integral de la
llei estatal, per incorporar-la com a un capítol més a la Llei de
patrimoni històric estatal.

Per tant, no sabem per què no han esperat. També la nostra
comunitat compta amb la Llei 1/2002, de cultural tradicional,
de 16 de juny, ai, llei de cultura tradicional de... -se m’ha
traspaperat un paper. Bé, aleshores disposam d’aquesta llei que
també protegeix la nostra cultura i no era d’urgència. També
és la manca de participació, no entenem per què hi ha hagut
aquesta manca de participació, el 16 de juny del 2018 es va
publicar en el BOIB número 74 la resolució de la consellera
de Participació i Esports, per la qual se sotmet al tràmit
d’informació pública l’Avantprojecte de llei, quinze dies
hàbils tan sols en època d’estiu. En paral·lel es va enviar, de
manera individualitzada perquè hi fessin al·legacions o
suggeriments a la Direcció General de Política Lingüística,
d’Esports, de Joventut, de Participació, de Memòria
Democràtica, bé, a tota la conselleria, consells, Institut
d’Estudi Baleàrics, UIB, Institut d’Estudis Menorquins,
Eivissa, però aquí hi falta qualque cosa molt important, aquí
falten els ajuntaments.

Per acabar, crida també l’atenció que, amb data 9 de març
del 2018, la consellera de Cultura, Participació i Esports dicta
la resolució per la qual s’ordena l’inici de la tramitació de
l’avantprojecte, molt abans de tenir el Pla de patrimoni, que
era el que havia d’haver marcat la ruta de futur per al patrimoni
de les nostres illes, i que, per cert, també ha estat criticat per
aquesta manca de participació.

A part de totes aqueixes raons, ens trobam que hi ha
informes contradictoris dins la memòria.

Per tot això, pel fons d’aqueixa llei, els demanam que ens
donin suport a l’esmena per tornar-la al Govern i que es pugui
treure amb consens de totes les associacions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Torn incidental de la Sra. Consellera,
té la paraula la Sra. Fanny Tur.

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

Bona tarda, gràcies, president. Bé, el patrimoni cultural
crec que tots estam d’acord que és un bé fràgil, el patrimoni

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 164 / 12 de febrer de 2019 9063

cultural immaterial ho és encara molt més, per les seves
característiques. El patrimoni cultural crec que també estam
d’acord que és un llegat molt valuós, per això és un patrimoni
que entenem, des d’aquest equip de govern, des de la
conselleria, que hem de distingir i protegir i fomentar i ajudar
a difondre, i ajudar a la seva mobilitat, i ajudar a la seva
relació, perquè el que desapareix avui ja no torna i si e l
recuperam encara costa molt més.

La Llei 1/2002, que és la llei de 19 de març del 2002, dia
de Sant Josep, era una bona llei, perquè, per primera vegada, a
les Illes es reconeixia aquest patrimoni; vull recordar que es
va impulsar essent conseller d’Educació i Cultura el Sr. Damià
Pons i essent president el Sr. Francesc Antich, però a l’any
següent, el 17 d’octubre del 2003, la UNESCO va celebrar una
convenció, fa 15 anys, va celebrar una convenció on va definir
i va fer una nova definició de la cultura popular i hi va afegir el
concepte de patrimoni immaterial; i ja no només era un recull
de manifestacions passades i en alguns casos desaparegudes,
sinó també actuals i incorporava, per primera vegada, el
concepte de llegat.

Què és evident que fa 15 anys? Sí, bé, fa 15 anys d’aquesta
convenció, fa 15 anys jo no hi era, no li puc dir altra cosa, el
que sí que està clar és que una de les prioritats d’aquesta
conselleria va ser l’impuls d’aquesta llei.

Precisament, perquè aquesta convenció de la UNESCO
demanava una nova concepció i una nova definició de la
cultura popular i patrimoni immaterial, i d’aquí la urgència:
perquè el patrimoni que desapareix no el tornam recuperar o
és molt difícil, o ja és un patrimoni restaurat, o ja és un
patrimoni redefinit, i aquí creiem que tots estam d’acord en la
urgència, però llavors parlarem d’altres motius.

Pel que fa referència a l’esmena a la totalitat de Ciutadans,
és que, sincerament, jo crec que no han llegit la mateixa llei
que nosaltres hem elaborat, o hi ha un problema, amb tots els
respectes, de comprensió lectoral, perquè, de veritat, que no
entenc les seves interpretacions, però, amb tot el
respectuosament que pugui els ho faré entendre. Vostè
esmenta, la nova llei esmenta, millor dit, l’article 148, ho dic
perquè..., de la Constitució, perquè de vegades repetim
determinats articles de la Constitució, però ens n’oblidam
d’altres; l’article 46 de la Constitució, que esmenta la lle i,
parla clarament de què els poders públics han de protegir el
patrimoni. I l’article 148 parla de què són les comunitats
autònomes les que poden assumir aquestes competències.
Precisament, en base a aquestes competències nosaltres
regulam.

I precisament, l’article 148.7 parla de què les comunitats
autònomes també fomentaran l’aprenentatge de la llengua
pròpia, si és que ho diu la Constitució. Però és que aqueixa
Llei de patrimoni immaterial parla de moltes altres coses,
supòs que hi estan a favor i estan d’acord amb aquests articles
de la Constitució Espanyola, i no només d’algun altre.

Llavors, pel que fa referència a la transparència, la
transparència en la tramitació de la llei ha estat absoluta, i la

participació també, està publicat en el pla anual normatiu del
2018 que es va aprovar a finals de l’any anterior, està publicat
que volem fer la llei de patrimoni immaterial; va ser sotmesa
a consulta pública. Però no només això, aquesta llei, a part que
ha estat elaborada pel president del Consell Assessor de
Cultura Popular de les Illes Balears, ha tengut l’assessorament
d’un tècnic de cada illa, perquè cada illa té uns trets particulars
pel que fa referència al patrimoni immaterial, a la cultura
popular. De fet, un d’aquests quatre tècnics és un excàrrec del
PP, supòs que se’n fien del criteri, perquè, a més, és una
persona que és especialista en cultura popular, és especialista,
entenc que es fien vostès dels seus mateixos càrrecs o
excàrrecs, jo em vaig fiar, jo em fiï absolutament, perquè és
una de les persones més enteses en cultura popular d’Eivissa.

Per tant, són 33 articles i 5 capítols i no veig per enlloc el
que hi vol veure segons qui. Al Sr. Pericay li molesta que es
parli de nació, però llavors parla de nació espanyola, per tant
els molesta segons quin concepte o definició de nació, perquè
nació espanyola l’ha repetit vostè. Però és que, a més, li he de
dir una cosa, tots els estatuts d’autonomia de les comunitats,
per exemple l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia, parlen de la
seva terra com a una nacionalitat, com a una nació, no sé per
què ens ha de molestar aquest concepte? Però és que, a més a
més, a cap article de la llei es fa menció a un àmbit territorial
més enllà de les Illes Balears, només parla de les Illes Balears.
I a més a més diem que hi conviu ciutadania procedent de 160
nacionalitats, però si a nosaltres no ens molesta la diversitat,
si precisament això és el que enriqueix les comunitats, les
aportacions de dins i de fora, però parla sempre de cultura
popular i tradicional de les Illes Balears, dels pobles de les
Illes Balears.

A les Illes Balears la cultura popular tradicional i el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida
col·lectiva dels pobles de les Illes Balears, cultura popular i
tradicional de les Illes Balears. Parla de diferents lleis,
patrimoni històric de les Illes Balears; Pla normatiu del
Govern de les Illes Balears, l’article 1, sap què diu?: “Aquesta
llei té per objecte la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-
lo i difondre’l, com també dur a terme qualsevol altra mesura
que en garanteixi la viabilitat”. I llavors a l’article 2, que se
l’ha saltat, fa una definició, evidentment no ho hem de llegir
tot, del patrimoni immaterial: “S’entén per patrimoni cultural
immaterial els usos, les representacions, les expressions, els
coneixements i les tècniques, juntament amb els instruments,
els objectes, els artefactes i qualsevol altre suport material
vinculats als béns immaterials objecte de salvaguarda, com
també els espais, els indrets i els itineraris culturals i
naturals”. Però, em poden explicar què els molesta de tot
això? Però que no és un llegat que tenim i que tenim
l’obligació de protegir? On és aquí el que vostès diuen que
veuen?

L’article 3 també parla dels àmbits d’actuació d’aquest
patrimoni, la llengua és un llegat també, com es pensa que
s’han transmès tot aquest llegat, tot aquest patrimoni? És a dir,
en quina llengua ens expressam, vostès i jo ara mateix aquí ens
comuniquem, això també és un llegat i, precisament, la llei...
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(Remor de veus)

..., simplement la llei, precisament, fa un especial esment de
la riquesa dialectal, de les varietats  dialectals de la llengua
catalana de les Illes, precisament en fa referència que també
s’han de protegir, però el que no es pot fer és utilitzar aquesta
varietat dialectal per qüestionar la seva unitat, que és el que
vostès fan. Potser que segurament els molesti un poble que té
unes arrels fortes, perquè ja ho diu la cançó de la La
Balanguera: “Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar”; un poble que té unes arrels
fortes és un poble que té futur i té un patrimoni, aquesta llei
l’únic que fa és protegir aquest patrimoni.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ho sent molt, no la puc escoltar des d’aquí, però estaré
encantada d’escoltar-la després.

Per tant, la llengua és una de les moltes característiques de
la nostra comunitat com a poble.

També he de dir que l’article 7, quan parla de la projecció
exterior, que és l’única vegada -només faltaria- que fem
referència als territoris de parla catalana, és clar que sí, és que
tenim una llengua comuna, una sèrie de territoris és que la
tenim, és que no la podem qüestionar, no és una qüestió
opinable, és una realitat científica, però és que l’article 7 diu,
punt f): “Actuacions de les administracions públiques:
fomentar, a través de les línies d’actuació i ajudes
específiques, l’intercanvi i el coneixement de les diferents
manifestacions culturals immaterials pròpies de cada illa o
comunes a totes, com també a la projecció exterior i -i,
conjunció copulativa- la interrelació amb la resta de territoris
de parla catalana.” Però són dues coses: territoris de parla
catalana i projecció exterior; si s’ho estimen més, el dia que
debatem la llei podem fer una esmena in voce que, en lloc de
dir “interrelació amb la resta de territoris de parla catalana i
també projecció exterior”, li puc garantir que li acceptarem,
perquè és una qüestió lògica, no només parlam, és a dir,
primera falsedat, no només parlam de relació entre els
mateixos, dins els territoris de parla catalana, parlam d’aquests
territoris, parlam de les Illes i parlam de projecció exterior.
Per suposat que ens volem relacionar amb altres territoris,
faltaria més!, però nosaltres podem regular el patrimoni propi
de les Illes no podem regular la protecció de La Muiñeira,
perquè Galícia ens podria dir: vosaltres què pintau!

Nosaltres aquí hem de regular el nostre llegat i quasi a
cada article parla d’Illes Balears, no els llegiré tots perquè és
una mica farragós, però parla d’Illes Balears a quasi tots els
articles. Per tant, article 11: “Les manifestacions comunes en
el conjunt de les Illes”; artic le  11.2: “El patrimoni cultural
immaterial de cadascuna de les illes i els consells insulars”.
És a dir, de veritat que no entenc, no entenc el que vostès
diuen que han llegit, o no ho ha llegit.

També he de dir que crec, honestament i humilment, que
uns representants d’una comunitat s’han d’estimar allò que
representa aquesta comunitat i han d’estimar-se el seu

patrimoni i l’han de voler protegir, i aqueixa llei parla d’Illes
Balears, que no sé si, a part de no llegir, no escolten, perquè
la llei parla d’Illes Balears; crec que una comunitat, sigui quina
sigui, mereix uns representants que s’estimin el seu llegat. Ja
tenim una experiència nefasta de representants públics que
tenen autoodi cap el que representam com a poble; crec que
els ciutadans de les Illes no es mereixen uns representants que
no valorin tot el que representam com a comunitat.

(Alguns aplaudiments)

I ara em permetran que faci una miqueta de modesta
historiadora local. Han dit que els correfocs són un invent de
la transició; idò miri, li he de dir que almanco a les Pitiüses,
que és l’àmbit que jo he investigat, hi ha documentades festes
amb focs des de fa segles, fins i tot per celebrar la coronació
de determinats reis borbònics; és a dir, a les Illes es feien
festes amb foc, carreres amb el foc, correfocs, per celebrar
coronacions com la de Carles IV o la de Carles III, que no som
precisament sospitosa de monàrquica, però fixi’s vostè si està
vinculada la tradició de celebrar correfocs amb festes
populars.

També he de dir a la representant del Partit Popular que la
urgència ve motivada per tot el que he dit i per una altra cosa:
perquè la disposició addicional primera diu que una vegada
aprovada aquesta llei els consells insulars han d’iniciar
l’inventari de tots els seus béns patrimonials de patrimoni
immaterial. Crec que això és un punt que justifica aquesta
urgència. El motiu de la urgència, també els ho explicat abans,
és per la fragilitat. I també és veritat que la Llei de mecenatge
és un altre compromís que tenim adquirit, i li he de dir que des
de la Direcció General de Cultura, que li vull agrair la feina
que ha fet en la coordinació d’aquesta llei, redactada pel
president del Consell Assessor de Cultura Popular de les Illes
en col·laboració, com ja he dit, amb tècnics dels quatre
consells, ja s’està treballant en la Llei de mecenatge, però una
darrera l’altra, i és veritat, governar és prioritzar i nosaltres
hem prioritzat la Llei de patrimoni immaterial.

I quant a la manca de participació , crec que ja els ho
explicat. Em queden moltíssimes coses per dir però no voldria
abusar de no tenir límit de temps.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Intervenció del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Consellera, em sap greu dir-li-ho, però
tenc la impressió que qui no ha llegit aquesta llei és vostè, i
això em preocupa molt més, perquè com a mínim de la manera
en què m’ha respost tenc tota la impressió que no sap de què
està parlant o, com a mínim, que no sap de què estava parlant
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jo, perquè m’ha contestat amb coses completament al marge
del que jo li deia, i jo li he parlat del caràcter... exclusiu,
privatiu de la llengua, del caràcter privatiu, no li he dit en cap
moment que això no fos una cosa que hagués de figurar en
aquesta llei, però sí des del punt de vista de la unicitat. 

Li he parlat -li ho record ràpidament- de la identificació de
la cultura pròpia amb la llengua pròpia, això també ho tenia, no
m’ha dit re. Li he parlat del concepte d’identitat nacional. Li
he deixat ben clar que l’Estatut d’Autonomia parla de
nacionalitats; li he deixat ben clar que l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears cada vegada que utilitza el terme
“nacional” no es refereix mai a les nacionalitats, repassi la
Constitució i veurà que hi ha una diferència entre el concepte
“nacionalitat” i el concepte de “nació”. Jo no li hauria de dir
això però en tot cas li ho dic, per tant, perdoni, tenc la
impressió que qui té aquí un problema és vostè, no jo. Jo com
a mínim he llegit el text que vostès han presentat com a
projecte, aquesta era la meva obligació; la seva entenc que era
fer les coses bé, i, entre altres coses, quan un fa les coses ha
de saber el que ha fet, i tenc seriosos dubtes en relació amb
això.

Vostè utilitza un argument, la típica fal·làcia d’autoritat, jo
no he posat mai en dubte el valor d’aquest càrrec del Partit
Popular; a més a mi -em perdonarà-, que fos un càrrec del
Partit Popular, de MÉS, del Partit Socialista o de qui fos, m’és
absolutament igual. Jo he analitzat un text..., -no, supòs que no
ho deia per jo-, però jo li contest, jo he analitzat un text que és
el que vostès m’han facilitat. Per tant des d’aquest punt de
vista, insistesc, em sorprèn moltíssim que no em contesti,
sobretot perquè aquí..., bé, em contesti i a més m’afegeixi
coses com que jo qüestion la unitat de la llengua, però de què
m’està parlant, de què m’està parlant? No he qüestionat mai la
unitat de la llengua; repassi papers, hemeroteques, etc., i ho
veurà. Però en tot cas el que em sorprèn és que allà on jo li
parlava de diversitat, allà on jo li parlava de la possibilitat que
hi hagués aquí una cultura diversa, una cultura multiforme, una
cultura, per exemple, amb més d’una llengua, la qual cosa no
treu en absolut -fins i tot li he comentat això- que la llengua
catalana o la relació amb la cultura catalana, si li vol dir així,
tengués un pes molt superior a d’altres, el que jo li he retret és
que les altres no formen part en absolut d’aquesta llei. 

És a dir, aquest tema, per exemple, de la projecció exterior
i de la interrelació. La projecció exterior té a veure amb la
cultura que es produeix aquí, tal com diu la llei; la interrelació
ja no té a veure només amb la projecció de la cultura d’aquí, té
a veure amb quin element cultural agafem com a -per dir-ho
així- element interrelacionable amb la nostra, i aquí, a la
interrelació, vostès acoten el camp, i  diuen només amb
territoris de llengua catalana. Sí, llegeixi el text; escolti!, jo
som filòleg, què vol que li digui? Al final les coses no tenen
altra interpretació que aquesta. Projecció exterior de manera
vaga, i projectar és fer sortir, per dir-ho així, la cultura d’aquí,
i dirigir-la cap al món, cosa amb la qual estem absolutament
d’acord. Ara bé, la interrelació només és amb els territoris de
llengua catalana; no sé si per aquí se’ls ha escapat alguna cosa,
però en tot cas això és el que diu aquest projecte de llei i això

és el que creim que és un error, i que és un error per tota
aquesta sèrie d’exemples que li he posat.

Nosaltres hem presentat esmenes justament perquè això
evidentment s’arregli, perquè creim que més enllà del debat
d’avui hi haurà una feina posterior, perquè és evident que en
aquest hemicicle no tenim una majoria com per aconseguir
que aquesta esmena de totalitat prosperi; ja m’agradaria, tot
arribarà, però de moment les coses són com són, i per tant
hem presentat esmenes amb la voluntat de millorar-ho. Si
aquesta és la intenció del Govern o la intenció que vostè ha
manifestat com a consellera, encantat, encantat, perquè vol dir
que simplement aquí han tingut un error, no ho sé, un
problema d’expressió verbal..., és que no sé com dir-ne, però
el que diu el text és el que jo li dic i, si no, vostè mateix ha
llegit l’article número 7; el pot tornar a llegir i pot
perfectament tornar a reflexionar sobre el que vostès han
escrit. Però el que hi ha escrit té un sentit unívoc, no en té
dos.

I fora d’això vostè m’ha parlat també..., a veure, els
correfocs jo l’únic que li he dit és que el concepte de
correfoc és un concepte creat l’any 1977 a Barcelona, i li ho
dic amb coneixement de causa, sé de què estic parlant.
Evidentment que està connectat amb una tradició que té  a
veure amb els dimonis, etc., clar que sí!, no digui que no, però
això és un element evidentment importat com a tal, correfoc,
el concepte, i vostè em sosté que no; bé, què hi farem?

I respecte de l’autoodi, aquest mantra que de vegades té,
per dir-ho així, una sortida i un èxit entre determinats partits
que figuren en aquesta cambra, semblant al del diàleg, escolti,
jo a la meva edat estic curat d’espants, no es preocupi, ni tinc
cap problema d’autoodi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, consellera, li tornam ho dir: aquest
objecte no justifica enlloc aqueixa urgència, ni l’actualització
ni modificar-la; una lle i, el patrimoni immaterial el tenim
protegit per la normativa vigent, i vostè ho ha dit, per molt
fràgil que sigui. El que sí que és perillós és elaborar una llei
que se suposa que té un esperit de perdurar en el temps sense
la suficient participació i sense la suficient seguretat jurídica;
això sí que és perillós, perquè durant aqueixa legislatura hem
tengut exemples que no han estat un exemple, precisament, a
l’hora de fer les lle is. Tenim la llei Frankenstein, la llei
escombra, fa uns dies vàrem retirar una llei aquí de mesures de
protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany.

Què vol dir això? Que no es d’estranyar que el nostre partit
advoqui perquè es faci una llei amb totes i amb totes les
garanties. I no pareix que així sigui a la vista dels informes que
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es recullen a la memòria. L’expedient no conté el dictamen
del Consell Consultiu, i l’informe sobre l’anàlisi d’impacte
normatiu diu que segons la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu, cal sol·licitar de forma
preceptiva un dictamen al Consell Consultiu. Llavors en un
altre informe dins la memòria ens trobam que no, però a quin
s’ha de fer cas, consellera, perquè tenen informes
contradictoris?

No conté tampoc l’informe del Consell Econòmic i
Social. Per una part ens analitzen l’impacte econòmic i ens
diuen que no n’hi ha cap, d’impacte econòmic; per una altra,
ens parlen de recursos humans i econòmics per al
desplegament normatiu i ens parlen que han d’incrementar
personal, uns 70.000 euros per a incrementar personal, fins i
tot el detallen i diuen que s’ampliarà durant aquest pressupost.
Per una altra part, ens parlen del cost del procediment que
són... no arriba als 5.000 euros, ens volen dir que no té això
impacte econòmic?

L’article 19 diu: “El Govern de les Illes Balears i els
consells insulars en els seus àmbits de competència, que són
també els ajuntaments i altres ens locals, han de vetllar per la
difusió, promoció dels béns culturals”; l’article 27: “obrir
línies d’ajuda per a campanyes, inventari i programes
d’investigació”, que tan sols han quedat..., no arriba a 5.000
euros per tenir cura del patrimoni immaterial de totes les Illes
Balears o és que ho hauran de posar les altres
administracions? 

El que diu la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social, preveu que emetin dictamen de
caràcter preceptiu i no vinculant en relació amb els projectes
de llei que regulin matèria socioeconòmiques, i queda
argumentat que aquí n’hi ha, de qüestions econòmiques. No
posa que s’hagi transmès tampoc als ajuntaments, per suposat
que nosaltres creiem que els informes del consell... que hem
tengut..., vostès estan molt bé. Nosaltres ens queixam de la
participació que no hi ha hagut, no de la que hi ha hagut, és que
no ho han rebut els ajuntaments, és que no ho ha rebut la
FELIB i a la memòria de l’anàlisi normativa diu ben clar que,
ateses les competències, hi ha d’haver la participació dels
ajuntaments, ni tan sols una al·legació.

És que a les al·legacions del Consell Assessor de Mallorca
no l’han fet, han fet observacions perquè diuen que era per a un
debat inicial amb el Consell Assessor de Mallorca, però a
causa del poc temps, ho varen rebre dia 2 fins al 6, diuen que
no han tengut temps. Això no és contribuir a una bona
participació.

Es va publicar al portal de participació una sola al·legació,
cap al·legació de les associacions que són els portadors i
protagonistes d’aquesta llei. És que les associacions no s’han
assabentat de l’existència d’aquesta llei, que s’està tramitant;
hem parlat amb associacions, no saben que es tramita aquesta
llei.

L’informe de la directora general de Relacions del
Parlament informa que podria semblar preceptiu també el

parer de la Junta Insular de Patrimoni Històric. Vostès diuen
que els varen comunicar, el 31 de gener, el pla normatiu, però
és que aquesta llei deroga articles de la Llei de patrimoni, em
vol dir que no és necessari tenir el parer de la Junta de
Patrimoni insular?

Ja sabem, consellera, que vostès ho fan tot molt bé i si hi
ha alguna cosa que està malament normalment sol ser culpa
del Partit Popular, però jo em pregunt: si el Partit Popular
hagués presentat una llei de patrimoni immaterial sense cap
al·legació de tots els municipis, què ens haguessin dit vostès?
Sense tenir el parer de la Junta Insular de Patrimoni, què ens
haguessin dit vostès? Sense els informes preceptius, haguessin
posat el crit al cel, consellera, però bé, una volta més les
preses els duen a fer lleis de forma irresponsable.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Intervenció en torn a favor de les
esmenes, ai!, perdó...

(Remor de veus)

... per tancar la qüestió incidental té la paraula la consellera de
Cultura, Participació i Esports Sra. Fanny Tur.

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

Gràcies, president. Bé, a veure, Sr. Pericay, no és que no
només no hagi llegit els articles, he opinat, he fet correccions,
però és que, a més a més, aquí jo li llegia..., li llegia la llei, no
és que me l’inventàs ni en parlàs de memòria, de vegades parl
de memòria, però és que li llegia els articles, per tant, no és un
problema de què no l’hagi llegida, és un problema que vostè i
jo tenim una lectura diferent de la llei, pot passar, pot passar.
Si es mira amb mals ulls, sempre una persona podrà veure-hi
coses que no hi són.

Quan vostè demana que li aclareixi què significa llengua
pròpia, llengua pròpia només en tenim una, oficials n’hi ha
dues, però pròpia només n’hi ha una, que és la llengua catalana,
el català de Mallorca, el català de Menorca, el català d’Eivissa,
el català de Formentera, i estic molt contenta que digui vostè...

(Alguns aplaudiments)

..., estic molt contenta que digui vostè que no ha qüestionat la
unitat, estic de veritat molt contenta, però jo li he de dir que
a cada compareixença que he fet a la Comissió de Cultura la
seva companya m’ha fet la mateixa pregunta: què pensen fer...
pensen vostès protegir el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc
i el formenterer? És clar, quan a la llengua catalana pròpia de
les illes se  la defineix així un arriba a la potser absurda
conclusió que no els agrada utilitzar la paraula “català” o
“català de les Illes”, que hi ha moltes maneres de dir-ho, però
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llengua només n’hi ha una. Estic molt contenta que no
qüestionin la seva unitat.

Però és que ja li ho dic, aquesta llei és molt més que tot
això, i li tornaré..., perquè parla de tot un llegat -parla de tot un
llegat. Vostès estan obsessionats amb una sèrie de temes, a
nosaltres ens preocupen i ens ocupen totes les manifestacions
de la cultura popular i patrimoni immaterial de les Illes
Balears. La llengua és evidentment l’expressió amb la qual
s’han transmès de manera oral, perquè el patrimoni oral és
molt fràgil i hi haurà el bé de llengua, de parlar-ne, s’ha
transmès en llengua catalana, és que és evident, és una realitat
inqüestionable reconèixer aquest fet, aquesta riquesa no hauria
de suposar una amenaça per a ningú.

Però és que, a més a més, l’article 7, l’hi tornaré llegir,
parla també de les obligacions de les administracions:
“fomentar a través de les línies d’actuació  i ajudes
específiques l’intercanvi, el coneixement..., -si estic llegint,
escoltin-, de les diferents manifestacions culturals,
immaterials pròpies de cada illa o comuna a totes, com també
la projecció exterior”, i llavors “i”, conjunció copulativa, “la
interrelació amb la resta de territoris de parla catalana”. Li ho
he dit: si vol ho posam a l’inrevés perquè quedi més clar, si vol
ho posam a l’inrevés.

Llavors, he de dir que quan ha dit:  “tot arribarà”, bé,
primer..., primer ha d’arribar, però també quan... si vostè quan
parla de correfocs, estic segura que vostè sap del que li parl...,
del que parla, n’estic completament segura, li ho puc garantir
que jo també, en aquest aspecte.

Llavors, senyora..., la Sra. Diputada Ramón, del Partit
Popular, que potser que cap associació no hagi presentat
al·legacions perquè els sembli bé? Perquè això és el que sol
passar, perquè ha estat a exposició pública; és que al Consell
Assessor de Cultura Popular de les Illes hi ha representades
les associacions folklòriques de totes les illes, és que se n’ha
parlat amb elles des del principi, què pot ser que sigui que no
han presentat al·legacions per això?

Però és que ja li ho torn a dir: ha estat a exposició pública,
ha estat tractada diverses vegades pel Consell Assessor, i això
que diu que ha passat per la Junta Interinsular de Patrimoni, no,
no, és que hi ha passat i ha estat debatuda i tothom hi ha opinat,
tots els representants. Precisament no té al·legacions d’aquest
sector perquè, dic jo que ho deuen trobar bé, a part que ha
estat en exposició pública.

Però li he de dir, que el Partit Popular parli de
participació, quan es varen carregar -i els molesta que els ho
diguin- tots els òrgans de participació, el Consell Econòmic
i Social, que vostè l’ha esmentat, ara resulta que no ha passat
per allà, però si vostès se’l varen carregar!, cap llei no va
passar pel Consell Econòmic i Social. Però és que, a més a
més, li he de dir que una llei, vostè ho hauria de saber, no és
preceptiu ni vinculant que passi pel Consell Consultiu, però és
que, participació l’ha tenguda tota.

 I precisament, quan parla de dotació econòmica, les línies
d’ajuda que es vulguin impulsar són a més a més de la llei, hi
ha una línia d’ajudes en la qual treballa la direcció general per
oferir  ajudes a la mobilitat entre illes, a territoris de parla
catalana, i més enllà per a una partida de 200.000 euros.

A més a més, abans ha parlat vostè del Pla de patrimoni, és
que la llei a elaborar i aprovar, la Llei de patrimoni immaterial
és un dels eixos bàsics i dels objectius bàsics i de les línies
estratègiques del pla de patrimoni! Miri si van junts i si van
consensuats.

Però és que, a més a més..., de veritat, jo crec que en
determinades coses ja he perdut, crec que hem perdut la
batalla que en determinades coses com la llengua no es faci
política, no es faci batalla, però el patrimoni immaterial? De
veritat!, si és innocu, o no? Vull dir, no creuen que això és un
llegat del qual n’hem de tenir cura? Que tenim l’obligació de
rebre’l i de transmetre’l a les noves generacions i que per fer-
ho l’hem de protegir, tenir cura, posar en valor? Idò això és el
que nosaltres estam fent, si és una llei absolutament innòcua
en la qual s’ha comptat amb el sector.

Supòs que vostès no consideren la poesia també
subversiva, segons quines coses sí, ja sé que segons... tuits i
coses d’aquestes sí, però hi ha poetes que ja varen parlar
d’aquest llegat; hi ha poetes que varen parlar, que varen parlar
que una llengua imprecisa, que passava de les mans, de la
llengua dels pares a la dels fills, amb la terra rebien uns
costums i una parla; aquesta parla pròpia per la qual eren ells
i no uns altres, una parla de terrassans i de mariners que
conformava el seu pensar, uns vells mots, uns accents, això és
tot el que protegeix aquesta llei. Supòs que no consideren
vostès subversiva la poesia de Marià Villangómez o de
qualsevol dels nostres poetes, nosaltres no, consideram que és
un llegat, com la nostra cultura popular.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera. Intervencions a favor de les
esmenes? Intervencions en contra de les esmenes? Doncs,
torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula
el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tots i a totes. La
meva intervenció serà molt breu perquè creiem que el debat
que hi hagut entre la consellera Sra. Tur i el Sr. Pericay, de
Ciutadans, i la Sra. Sara Ramón, del Partit Popular, està clar,
s’han defensat molt bé les raons per les quals no té..., no, no
té sentit no, no té raó de ser les esmenes a la totalitat a aquesta
llei i per açò el nostre vot en contra d’aquestes esmenes.

Com ja s’ha parlat, debatem sobre la Llei de patrimoni...,
perdó, el projecte de llei de salvaguarda de patrimoni
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immaterial de les Illes Balears, i, com ja s’ha comentat,
perquè han presentat esmenes a la totalitat demanant la seva
retirada els partits, els Grup Parlamentaris Mixt, Ciutadans, i
el Partit Popular. 

Des de Podem trobam que aquest projecte de llei és
important per anar encaminada la salvaguarda i tutela del
nostre patrimoni cultural immaterial, la continuació i la
transmissió com a instrument de reconeixement i promoció
de les nostres illes. Una llei que serà una eina útil per arribar
als marcs jurídics per a la promoció i el reconeixement del
seu caràcter de servei públic i d’interès general. 

Aquest projecte de llei de patrimoni cultural immaterial
s’emmarca dins les competències, com ja s’ha dit,
autonòmiques que s’estableixen a l’article 34 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, que atribueix a la comunitat
autònoma la competència exclusiva respecte de la protecció
i el foment de la cultura autòctona i del llegat històric de les
Illes Balears. A més, també es considera necessari aquest
projecte de llei per desenvolupar aspectes que la Llei estatal
10/2015, per a la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial, estableix. Aquest marc normatiu estatal, com
estatutari, ens dóna la justificació pertinent per al suport del
projecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears.

Aquesta llei és important així mateix per actualitzar el
concepte de patrimoni cultural immaterial d’acord amb els
conceptes establerts per la UNESCO, a la Convenció per a la
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de l’any 2003,
com ja s’ha comentat, i la posterior aprovació de les directrius
operatives per a l’aplicació de la Convenció per a la
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial a l’any 2008,
així com pel sentiment d’identitat que es transmet de
generació en generació i que és d’una creació constant per
part de les comunitats. Així, s’actualitzarà el patrimoni
vinculat amb activitats productives, processos i tècniques,
tradició oral, festes, creences, rituals i cerimònies,
manifestacions musicals i sonores, salut, alimentació i
gastronomia. 

Aquesta llei és un avanç en l’adquisició d’un compromís
per part de les administracions públiques, un dels requisits
bàsics per a la protecció del patrimoni cultural immaterial.
Per això, la intervenció de les administracions requereix
l’inici d’un debat organitzat, profund i que tengui en compte
els responsables, titulars i usuaris d’aquest patrimoni i
coordinat pels equips tècnics d’experts en antropologia,
etnologia, musicologia, filologia, etc.

Estimem que una bona i fluïda col·laboració entre les
diferents administracions públiques amb els ajuntaments serà
clau per a la conscienciació, difusió i coneixement del nostre
patrimoni tan singular.

També trobam molt important la creació de comissions
específiques quant a mecanismes de protecció a l’hora de
prendre decisions, procediments de registre, inventaris,

selecció i declaració de patrimoni cultural immaterial al
nostre territori. 

Esperem que aquesta llei pugui servir per revitalitzar el
nostre patrimoni i donar-li la visibilitat i importància que es
mereix com a llegat a protegir i conservar del passat, del
present i del futur. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. Començaré primer argumentant l’esmena a
la totalitat del Partit Popular. Diuen que la troben innecessària
perquè ja està regulat per normativa vigent i..., bé, quasi tot
està ja regulat no?, abans, però dir sobretot que un dels
objectius d’aquesta llei és l’actualització normativa. Des de la
darrera llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i
tradicional, 2002 eh!, i  més enllà fins i tot la 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears, on fa referència al
patrimoni etnològic.

Aleshores, hi ha hagut tota una sèrie de canvis normatius
de rang superior als quals ens hem d’adaptar, no?, des del 2003
que la UNESCO aprova la Convenció per a la salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial; en el 2006 Espanya s’hi suma;
en el 2008 hi ha l’aprovació de les directives operatives per a
l’aplicació de la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial, que això posa sobre l’agenda aquest nou
concepte de “salvaguarda”; en el 2011 l’Estat espanyol aprova
el Pla nacional de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial, i en el 2015 la Llei 10/2015, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial.

Aleshores, per tant, si l’Estat espanyol s’ha actualitzat, per
què no ho hauríem de fer nosaltres, però amb els responsables
del nostre patrimoni? I precisament es fa i es du per actualitzar
el marc legal, com consta precisament a l’exposició de motius
crec que prou clarament; i no només per a l’adaptació al marc
legal sinó també pel context social, econòmic i cultural. En
disset anys han canviat molt les Illes Balears, més d’un 47%
d’increment de població en vint anys, això pesa; societat cada
vegada més multicultural; impacte a les xarxes socials i noves
tecnologies; interferències culturals dels visitants; forta
petjada antròpica al territori, i  cada vegada més pressió; la
crisi econòmica i financera. Tot això són factors que han
afectat la cultura popular i tradicional. Per tant, també en
justifica la seva tramitació i aprovació l’adaptació als nous
temps, per poder llegar i per poder projectar la nostra cultura
immaterial.
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Precisament és per la necessitat de l’actualització
normativa i per la necessitat d’actualització als nous temps de
la cultura popular i  tradicional que es fa aquesta llei, i així
justificam la seva necessitat i una mica la seva urgència també
perquè, com ha dit la consellera, és un patrimoni fràgil.

Pel que fa a la presentada pel Grup de Ciudadanos en tres
punts d’incidència em referiré al que han entrat. Diu en el punt
1 que: “només serveix a una part minoritària dels ciutadans de
la comunitat”. Vull dir-li que és un patrimoni cultural de tots,
de tots, de cap manera és excloent i que tots hem de sentir-nos
orgullosos del nostre patrimoni immaterial i de la seva
diversitat. Afirmen vostès que: “aquesta llei no respon a
l’interès general dels ciutadans d’aquesta comunitat”, això ho
afirmen; idò, no entenem a quins ciutadans pot correspondre,
perquè tots els habitants de les Illes Balears han d’estar
orgullosos de la seva cultura. “Són excloents i intenten llevar
protagonisme a allò que és propi de les Illes”; no entenem que
salvaguardar i estimar el patrimoni d’una comunitat, sigui la
que sigui, sigui la que sigui, eh!, o unes sí i unes altres no, no
sé quin és el seu concepte, eh!, no entenem que estimar el
patrimoni d’una comunitat pugui ser entès més que en un
sentit positiu, o és que hi ha cultures superiors unes a les
altres?

Crec que entren en un discurs molt perillós i sobretot
excloent. Aquesta llei respon a l’interès general i s’ha elaborat
amb la participació ciutadana; sí, senyors de Ciutadans. Per
què no volen salvaguardar la cultura d’aquestes illes? Per què
no ho volen? Perquè no l’estimen. Afirmen també que: “té
caràcter intervencionista”; és evident que tota llei intervé a la
societat, ara, el terme intervencionisme en sentit negatiu no el
consideram adient ja que precisament hi han participat entitats
i administracions plurals en representació de totes les Illes, de
les quatre.

A més, parlen “d’enginyeria social al servei d’una
determinada ideologia”; crec que volen veure manipulacions
on no n’hi ha, el terme “enginyeria social al servei d’una
ideologia” és el vocabulari que vostès empren en el seu partit
i en la seva política? Jo m’estim més parlar de valors i
principis i de servir el ciutadà, perquè estimam els més
necessitats hem elaborat una llei de renda social; perquè el
medi ambient, la de residus i canvi climàtic; i perquè estimam
la nostra cultura, duim aquesta.

Respecte de l’emparament de legislació, que és el tercer
punt a què feien referència, de legislació autonòmica que ha
estat declarada inconstitucional, supòs que fan referència a la
Llei 9/2017, que regula les corregudes de toros i la protecció
dels animals a les Illes Balears. He de dir que segons
sentència efectivament s’han declarat inconstitucionals part de
l’article 5, del 6, 7, 8, 9 i part del 15.3; la resta, no; i he de
comentar que en l’àmbit de l’ètica aquests articles són
precisament els que respecten els animals. Si vostès estan
d’acord a posar en perill els cavalls a la plaça, a torturar
animals amb espases i piques i a gaudir del sofriment, a no
complir condicions de benestar animal i matar públicament
animals com a espectacle, manifesten clarament quins són els
seus principis i els seus valors.

Aquesta llei també va de drets, va de drets, de drets humans
i també d’igualtat, un punt molt important en aquesta llei,
d’igualtat de tots els éssers humans, i si podem respectar la
vida i el no sofriment, molt millor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. No
m’allargaré gaire en aquest debat perquè tenim molt clara la
nostra posició. Aprovar el projecte de llei de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes hauria de ser un
motiu d’orgull i satisfacció i n’hauríem d’estar contents tots
i totes. Nosaltres hi estam.

Voldríem ressaltar, així mateix, que ens hauria agradat
poder-ho celebrar abans, i no en moment en què aquesta
legislatura ja es troba al límit. En El Pi, en qualsevol cas, ens
trobaran al costat d’una llei que té per objecte salvaguardar el
nostre propi patrimoni immaterial amb la voluntat de protegir-
lo, difondre’l entre els nostres i donar-lo a conèixer als  de
fora, a fi que s’acostin i visitin més la nostra terra sense que
es vulnerin les característiques essencials i el
desenvolupament d’aquestes, com bé assenyala un dels punts
de llei.

Encara més si ens referim a formes de comunicació,
activitats productives, arts de l’espectacle, manifestacions
sonores, coneixements i usos relacionats amb la natura,
formes de sociabilitat, etc., particularment si ho són en la
nostra llengua o si són genuïnes de l’arxipèlag. El nostre
patrimoni cultural immaterial, sigui com sigui, mereix ser
preservat i conservat mantenint l’essència i l’esperit  que ha
tengut de sempre, i en El Pi ens trobaran en contra de tots
aquells que el vulguin desvirtuar o malbaratar. 

El projecte estableix una sèrie de característiques, com ara
pertinença, representativitat, rellevància, entre d’altres, que
aquest patrimoni ha de complir, però a nosaltres ens agradaria
aclarir qui establirà tots aquests trets, perquè la llei no ho
aclareix, però bé, són temes que es poden tractar en ponència
i debatre amb les esmenes que s’han presentat.

Respecte de les esmenes a la totalitat, des d’El Pi no hi
podem donar suport perquè, com dic, veim amb bons ulls
aquesta llei. Dit això puc entendre l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i compartim que no hauria de ser
necessària aquesta urgència en aquestes alçades de legislatura;
a nosaltres, com ja he comentat, ens hagués agradat poder-la
debatre abans, però la llei sí que la veiem positiva.
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Ara bé, el que no puc entendre de cap manera és l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, a través de Ciutadans;
pensar que la cultura popular i tradicional no respon a l’interès
general dels ciutadans quan forma part de l’ADN d’aquesta
societat és donar l’esquena a les nostres arrels, a la nostra
manera de ser. No veiem un propòsit intervencionista d’una
determinada ideologia, veiem la necessitat de defensar i
protegir el nostre patrimoni cultural immaterial, la nostra
història i els trets que ens caracteritzen. 

Per tant, com dic, votarem en contra d’aquestes esmenes
a la totalitat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom.
Començaré rebatent el primer que ha fet ús de la paraula, que
és el Sr. Pericay, i he de començar, Sr. Pericay, revelant-li
dues coses que tal vegada seran sorprenents o fins i tot potser
doloroses per a vostè, però dues veritats que em semblen molt
evidents: la primera és que la cultura popular tradicional, el
patrimoni cultural d’aquestes illes, el llegat cultural que hem
rebut, té principalment com a vehicle de transmissió la llengua
catalana, aquesta és la primera, no sé si és dolorosa o no per
a vostè aquesta primera observació. La segona és que tot
aquest llegat té una relació, té uns vincles innegables amb les
tradicions de la resta dels territoris de parla catalana. I negar
aquestes dues evidències, això sí que és enginyeria social;
pretendre que això no és així sí que és enginyeria social,
perquè això no és més que una conseqüència de la història
d’aquestes illes, de la història dels darrers segles d’aquestes
illes.

El nostre llegat cultural té com a vehicle de transmissió
principalment la llengua catalana, i a més a més les nostres
tradicions tenen un vincle evident amb les tradicions de la
resta dels territoris de parla catalana.

Dit això, dit això, li he de dir que aquesta llei fa tot el
contrari del que vostè diu; aquesta llei no determina cap
concepte preceptiu del que hagi de ser cultura popular
tradicional de les illes, ni tan sols descriptiu!; no hi ha cap
element en aquesta llei que digui què és cultura tradicional de
les Illes Balears i què no ho és, no ho dóna en absolut, sinó
que el que fa... en aquest sentit és totalment neutra, no
estableix un cànon, no estableix una essència, no diu “això és
cultura de les Illes Balears i això no és cultura de les Illes
Balears”, que és el que vostè ha volgut fer creure amb la seva
intervenció; no fa res d’això, sinó que es basa en uns elements
de contingut abstracte, uns elements objectius, uns elements
subjectius, sobretot dóna molta importància als elements
objectius, abstractes, a partir dels quals l’administració pot
reconèixer que determinada manifestació cultural forma part

d’aquest patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
Elements objectius i elements subjectius; no diu quins, no diu
quins!, fa una llista de tots els que poden ser, i innova, d’una
forma que crec que fa que la llei sigui totalment necessària i
pertinent, i en això discrepo, per tant, també amb la Sra.
Ramon, amb el tema dels elements subjectius. És que és una
llei profundament democràtica, en aquest sentit!, no té  res
d’essencialista, perquè posa l’èmfasi en el fet que els
portadors, els  portadors, aquells que consideren, siguin
comunitat, siguin grups, siguin persones, que determinada
tradició cultural forma part de la seva identitat són els que
poden reclamar aquest reconeixement de bé cultural
immaterial.

Per tant, en aquest sentit consider que és una llei totalment
democràtica i una llei que no és gens essencialista, i consider,
sincerament, que qui ha fet algun comentari essencialista o
nacionalista aquí més aviat és vostè, per exemple traient a
col·lació el tema dels castells , que jo la veritat és que
personalment -vostès en saben molt, de castells, jo no en tinc
ni idea- no sé si s’ha convertit en una tradició en algun lloc de
les Illes o no, sí que sé que a molts llocs de Catalunya ho és,
però jo li deman: i si és una cosa inventada l’any 77, què?; si
hi ha gent de les Illes que pel motiu que sigui ho considera
com un element que els dota d’identitat, si hi ha un grup de
joves que a base de seguir aquesta pràctica o de veure-la fer
als seus pares consideren que els dota d’identitat, s’hi senten
identificats i consideren que els afaiçona culturalment, doncs
escolti, jo no tenc cap mena de problema. I encara li diré una
cosa: es faci en castellà o en català o es faci en una altra
llengua, no tinc cap mena de problema si hi ha uns portadors,
uns ciutadans de les Illes Balears que ho senten com a cultura
pròpia. 

Però això, Sr. Pericay, no s’improvisa, això és fruit d’unes
dinàmiques històriques, i les dinàmiques històriques de les
Illes Balears ja li he dit quines són i per això, evidentment, el
patrimoni cultural immaterial és el que és i no un altre que
segurament és el que li agradaria a vostè.

Per tant el projecte de llei es basa en un concepte de
cultura immaterial totalment mal·leable que a més a més posa
èmfasi en la importància de la seva viabilitat, no només la
conservació sinó la seva viabilitat, i la idea de viabilitat porta
implícita aquesta idea democràtica i tan pròpia de la cultura
tradicional, que és que va canviant, es va adaptant als temps, i
per tant aquí també hi ha una altra idea fonamental i
importantíssima: l’adaptació als temps vol dir que també hem
de tenir en compte la perspectiva de la igualtat de gènere, la
perspectiva de la no-discriminació, perquè des de sempre la
cultura tradicional s’ha anat adaptant als valors del seu temps
i també, per tant, és lògic que totes les manifestacions
culturals que hi ha a les nostres illes, els mateixos portadors
d’aquestes tradicions es preguntin en alguns casos, doncs si
estan adaptades als temps o no, i les adaptin als valors socials
que comparteixen amb el conjunt de la comunitat.

Aquesta viabilitat, aquesta idea de viabilitat que, per tant,
una tradició viva, una tradició que va canviant, una tradició que
no està petrificada, una tradició que no és canònica, que no és
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essencialista, que no consisteix en dir això és la tradició i tota
la resta no, aquesta idea està recollida en el projecte de llei,
amb el concepte de salvaguarda que particularment consider
que és un concepte de cultura en el qual, almenys el nostre
grup parlamentari, com a grup totalment arrelat al seu entorn
i totalment partícep de les tradicions, considera molt adequat
per aconseguir aquest reconeixement, aquesta promoció i
aquesta difusió del patrimoni cultural immaterial.

A mi m’agradaria que vostè, perquè, és clar, vostè i la
consellera s’acusen de no llegir, de no escoltar, que vostè ens
digués de què té por, és a dir, quina manifestació cultural
pensa que aprofitarem per servir-nos-en com a element de
construcció nacional? És a dir què és el que vostè pensa que
volem fer amb aquesta llei? Què volem reconèixer què, els
correfocs aquests que vostè ha dit? A mi m’agradaria que vostè
ens digués exactament què pensa que podem fer, quin és el
gran perill que vostè veu en aquesta llei, perquè així, almenys,
jo, sense entrar en si he llegit, o he entès la llei, sabria doncs
d’alguna manera d’on vénen aquestes pors, perquè realment
amb els textos que vostè ha llegit de la llei, sincerament crec
que no justifiquen una esmena a la totalitat.

I pel que fa a la intervenció de la Sra. Ramón, bé, la veritat,
sustentar una esmena a la totalitat en el fet que se segueix el
tràmit d’urgència, hi ha moltes lleis que segueixen el tràmit
d’urgència. Jo sincerament, això no ho ha dit la consellera
perquè suposa que no és ella la que ho ha de dir, però tampoc
no trob tan estrany que a final de la legislatura, si s’ha fet tot
un treball d’elaborar una llei, es pretengui, jo crec que és molt
justificable que es pretengui doncs que aquesta llei s’aprovi
aquesta legislatura i que, per tant, via parlamentària se segueixi
el tràmit d’urgència. Aquesta llei ha seguit tots els tràmits que
segueixen tots els projectes de llei i com a tal, ha estat a
exposició pública, se  n’han conegut diverses versions i ara
arriba al Parlament i es demana que segueixi el tràmit
d’urgència. Jo el que trobaria lògic si un cas és que el seu grup
s’hagués oposat al tràmit d’urgència, o  hagués demanat una
ampliació de terminis. Això seria coherent amb aquest
problema que vostè  assenyala, el que no és coherent amb
aquest problema és presentar una esmena a la totalitat i basar
una esmena a la totalitat en aquest fet, que jo sincerament ho
trobo molt gratuït. 

Igual que el de dir que ja tenim el patrimoni protegit.
Escolti, ho han explicat uns quants, aquesta llei preveu tot un
seguit de dispositius per clarificar i per fer més transparent i
per facilitar el reconeixement d’aquest patrimoni. Aleshores
a mi, dir, ventilar aquesta problemàtica dient que ja el tenim
prou protegit, doncs escolti , ara el tindrem més protegit i
supòs que vostè també hi estarà d’acord amb això.

Això és tot. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Sus
señorías, el objeto de la presente ley, la puesta en valor de
nuestro patrimonio cultural inmaterial y su salvaguarda es un
hecho harto complicado, puesto que aquello que se escapa de
lo material, de lo concreto y además es del ámbito de la
cultura, se vuelve inabarcable y tiende a escaparse como agua
entre los dedos.

Las Baleares necesitan una ley con este contenido para
poder no solo proteger lo identitario y propio ante una
globalización que somete a una uniformidad postmoderna,
hasta el último rincón del planeta, y lo necesitamos también
para proyectar otro modelo turístico, que se aleje del sol y
playa y ahonde en lo cultural, en los valores no materiales que
tiene esta tierra, porque esos hechos, esos valores son
eternos, son ilimitados, no se agotan a diferencia de nuestra
costa, de nuestra sierra, o nuestro subsuelo. La defensa,
salvaguarda, estudio y difusión de nuestro patrimonio
inmaterial puede ser también I+D+I, es decir, la posibilidad de
activar campos de la economía desde lo científico.

Señorías del PP y Ciudadanos, he presentado enmiendas al
articulado y algunas destinadas a sustituir el concepto
“nacional”, que, efectivamente, me parece un exceso
interpretativo del redactado de la ley y, si me permiten, sus
señorías de MÉS, incluso me ha parecido una manipulación
histórica y conceptual, sin embargo considero que este intento
de dejar las bases en leyes de una construcción nacional
resultan muy inocentes y tienen poca sustancia tanto jurídica
como política, porque evidentemente la construcción nacional
en pos de un estado-nación, en plena era de la globalización,
sus señorías, no la van a cristalizar con unas timoratas lineas
en una Ley de patrimonio inmaterial. La idea es creativa, pero
débil.

Por lo demás, me parece una ley que puede ser pragmática
y muy utilitaria para no desarrollar no sólo un sector cultural,
sino también para diversificar la propia actividad turística.
Como todos saben, Francia es el primer destino turístico del
mundo y no van por sus playas sus señorías, van a ver sus
museos, a ver sus iglesias románicas, por su gastronomía, en
definitiva, una sociedad que quiere poner en valor lo que tiene,
para ofrecérselo al mundo, como es una sociedad dedicada a
la industria turística, ha de valorar también lo que tiene en casa
y darle un tratamiento unívoco, de pieza única, tratar nuestras
islas como museos y no como tiendas con productos
ilimitados.

Pero sobre todo defiendo la Ley de patrimonio inmaterial
porque atender a esta cuestión, a esta realidad que, si bien
muchas veces cuesta tocar o  ver, nos nutre y nos aporte
múltiples valores como pueblo mediterráneo, nos resignifica
como sociedad y revaloriza el papel de la política y del propio
Estado, capaz de mostrar en si una sensibilidad propia de
sociedades cultas y avanzadas. Conscientes del legado cultural
inmenso que recoge y que al tiempo la conforma como
sociedad, como una entidad consciente, hecho fundamental
para poder avanzar como sociedad.
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Por todo ello, defiendo la presente ley, aunque he
presentado enmiendas al articulado en determinados puntos,
en ellos repito los referidos a la nomenclatura “nacional”, la
cual considero un término que no se ajusta a la necesidad de
la ley y de nuestra sociedad, aunque alumbre el camino de
ciertos proyectos políticos que como persona de izquierdas
e (...) no puedo compartir.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Doncs rèplica dels grups
parlamentaris que han intervengut a favor de les esmenes. Torn
del Grup Parlamentari Mixt,... -ai!, perdó, perdó- torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, president i bona tarda a tothom. Quant a l’esmena
a la totalitat del PP, ens diuen que aquesta llei i la seva
tramitació  per urgència és innecessària, que presentin una
esmena a la totalitat per dir i perquè no els agrada la tramitació
per urgència no se sosté, Sra. Ramón, és normal que aquesta
consellera després de tota la feina que ha fet aquest passat any,
vulgui acabar aquesta llei i no sé per què li fan una esmena a la
totalitat per això.

També diuen que és innecessària perquè molts  dels
aspectes ja es contemplen a la normativa vigent. Doncs bé, la
normativa vigent és de l’any 2002, la Llei de cultura popular
i tradicional, i tant les diferents associacions, administracions,
agents que intervenen, en fi, la societat actual, sí Sra. Ramón,
han demanat una revisió i modificació del que s’entén per
cultura popular i tradicional, no es canvia la normativa perquè
aquesta tingui 17 anys, sinó perquè la societat ens ho està
demanat, ja que es volen corregir aspectes i modificar
perspectives. I de veritat si estiguessin en contacte  amb
aquestes persones o entitats ho entendrien. Vostè ha parlat
amb aquestes entitats? Perquè jo sí i estan a favor d’aquesta
modificació.

La llei pretén adaptar-se a la nova situació social i cultural.
Ens diuen a la seva esmena que molts dels aspectes que s’hi
contemplen estan ja regulats per la llei de 2002 i tenen raó,
però molts no són tots i són aquests altres que vostès
mateixos en no dir tots inclouen, és a dir, també veuen que
falten els que el Govern vol introduir o adaptar. Un d’ells és
l’actualització de la definició conceptual, perquè a la llei del
2002 s’entén per cultural popular i tradicional i cito
textualment, “el conjunt de les manifestacions de la memòria
i de la vida col·lectiva dels pobles de les Illes Balears, tant les
que encara es mantenen vigents, com les que han desaparegut
a causa dels canvis històrics i socials”. Fixi’s, “de la memòria
i de la vida col·lectiva”, és una visió únicament retrospectiva
que es materialitza a través de la memòria i que contempla la
recuperació de les manifestacions desaparegudes. En canvi el
patrimoni cultural immaterial, alhora que contempla aquesta
dimensió temporal, també de la llei 2002, li vol donar una
tendència prospectiva, de mirada cap al futur, amb la pretensió

de transmetre i llegar a les generacions futures. Així ara volem
parlar de patrimoni cultural immaterial, un concepte més
ampli, actual i adaptat a la realitat. Volem llegar.

I precisament, Sra. Ramón, li vull recordar les paraules del
seu portaveu quan es va aprovar la llei de 2002, que ara vostès
diuen que és suficient però que llavors també van presentar
una esmena a la totalitat; doncs bé, citaré textualment les
paraules del Sr. Gornés en aquell moment: “Proposàvem -és
ell, ara ho està dient ell- proposàvem com a alternativa
aquelles activitats que la societat ha anat heretant, assumint i
transformant en el temps. El concepte -fixi’s, eh?- el concepte
patrimonial d’herència o de llegat és molt important ressaltar-
lo per a nosaltres -vostès- ja que el distingeix d’allò que es diu
popular com a sinònim de famós, conegut, de poble, etc.
Pensem -vostès- pensem que amb aquesta definició que
nosaltres proposem, que mantenim l’esmena, queda molt més
aclarit aquest concepte, i evidentment no distorsiona per a res
el text del projecte de llei”. Quines coses, eh?, que deien
abans.

Com veu llavors volien incorporar aquest concepte.
Recordi que vostès van governar i ho podien haver modificat,
però no en van tenir interès. Doncs bé, ara que ho fa aquest
govern en sintonia amb la Convenció de patrimoni immaterial
de 2003 de la UNESCO, ara no ho volen.

Una altra revisió que es fa és que en el concepte -i això ho
ha explicat molt bé el Sr. Castells- una altra revisió que es fa
és que en el concepte de patrimoni cultural immaterial el
protagonisme passa de l’objecte, és a dir, de la manifestació,
del procés o del bé, per exemple el glossat o el ball fandango,
al subjecte portador que els protagonitza i els reconeix, és a
dir, seguint amb l’exemple anterior el glossador o el ballador,
i això és importantíssim, i només per això vostès haurien
d’estar a favor d’aquesta actualització, perquè estem
reconeixent el valor de les persones o a les entitats que donen
valor a la cultura popular. Aquests són els que ho demanen;
aquests subjectes portadors són els que reconeixen aquestes
manifestacions culturals com a part del nostre patrimoni; ells
continuen i seleccionen, és a dir, decideixen i reconeixen què
es vol llegar al futur. No és una invenció de la conselleria, no
serà una invenció d’aquest govern decidir què lleguem. Per
això se’ls ha volgut donar amb aquesta nova llei el paper que
de fet els correspon, i no sé com no poden estar d’acord amb
açò, Sra. Ramon.

A més aquesta nova llei té com a objectius primordials -ja
ho han dit diversos diputats que m’han precedit i la consellera-
té com a objectiu primordial l’adaptació a les legislacions i
normatives actuals en matèria de patrimoni cultural; es revisen
les figures de protecció; es creen, si escau, òrgans de
consulta, de supervisió, s’implica a totes les administracions
i els agents culturals, la participació ciutadana; i la previsió de
més recursos, també hi haurà més diners per a la cultura
popular.

Per tot això nosaltres els diem que sí és necessària aquesta
llei, perquè com acabem de dir i com vostès mateixos deien
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l lavors, sí que hi ha nous aspectes i molt importants no
contemplats a la llei de 2002.

Quant a l’esmena de Ciutadans, nosaltres diem que aquest
projecte de llei sí respon a l’interès general i s’ha fet amb la
participació de la ciutadania. Nosaltres diem que és d’interès
general la salvaguarda del patrimoni de les Illes Balears
perquè, Sr. Pericay, d’això tracta aquesta llei, de donar-lo  a
conèixer i de difondre’l. A veure, conservar i llegar la llengua
pròpia i  les modalitats de les quatre illes no és interès
general? Sí, eh que sí? Conservar la toponímia tradicional com
a instrument per a la denominació geogràfica del nostre
territori no és patrimoni... no és interès general? Conservar i
llegar les tècniques artesanals no és interès general de cada
illa? Conservar i llegar les nostres festes, creences, rituals,
cerimònies, no és interès general? Conservar i llegar les arts
de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals no
és interès general, Sr. Pericay? La música, les danses, els balls
tradicionals, la gastronomia, les diferents elaboracions
culinàries, els usos relacionats amb la natura, no són interès
general, tots aquests aspectes? Conservar i llegar els usos i
costums tradicionals i el dret consuetudinari de cada una de
les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada
illa, no és interès general? Per a nosaltres sí que són d’interès
general tots aquests punts, i seria bo que per a vostès també ho
fossin, perquè aquests són els  àmbits que vol salvaguardar
aquesta llei, vol garantir mesures de viabilitat d’aquest
patrimoni immaterial, vol reforçar les condicions necessàries
per a la transformació i les interpretacions contínues
d’aquesta cultura, contínues; com també per a la seva
transmissió a les generacions futures. 

La llei no és intervencionista. En qualsevol procediment
les administracions competents i els òrgans de consulta,
plurals i de totes les illes, participen de les decisions. Va ser
el consell..., recordi quan parlava del transmissor, de la
persona que parla; seran ells els que decidiran i escolliran
quins són els instruments, quins són els aspectes que volem
llegar de la cultura popular. Va ser el Consell Assessor de
Cultura Popular i tradicional de les Illes Balears que va
promoure la redacció d’aquest projecte de llei. En aquest
procés els consells insulars, els ajuntaments de tots els
colors, els consells assessors de cada una de les Illes han
col·laborat i s’hi han implicat, i per suposat s’ha facilitat la
intervenció de la ciutadania. Tot el procediment s’ha fet
segons marquen la llei i el Reglament del Parlament, tal i com
ja els ha explicat la consellera i jo no repetiré.

Quant a la legislació, per acabar, Sr. Pericay, la norma que
s’ha pres com a referent és la Convenció per a la salvaguarda
del patrimoni immaterial de l’any 2003 que la UNESCO va
aprovar i que Espanya va ratificar l’any 2006. Tenint en
compte aquesta normativa d’Espanya s’han redefinit conceptes
i continguts, i s’han ampliat els camps de participació i també
l’abast del patrimoni susceptible de regular-se en aquesta nova
iniciativa. Imagino que, o potser, el que no els agrada és el fet
que només es tindrà en compte el patrimoni cultural
immaterial que sigui compatible amb els instruments
internacionals dels drets humans i amb els  imperatius de
respecte mutu entre les comunitats, els grups i les persones,

amb la protecció dels animals i amb el desenvolupament
sostenible. També recull que s’ha de respectar el que estableix
la normativa en matèria d’igualtat entre dones i homes; també
han fet una esmena aquí per eliminar un aspecte. Totes
aquelles manifestacions que no compleixen el respecte cap a
l’altre no seran patrimoni nostre , i suposo que, com he dit
abans, això deu ser el que els molesta.

De totes maneres espero que en el debat de les esmenes
parcials trobem més consens del que tenim ara, perquè la
cultura s’ho mereix.

Res més i gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Passam al torn de rèpliques, ara sí,
torn de rèpliques dels grups que han intervengut a favor de les
esmenes. Torn del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyores i senyors diputats . Bé, m’agradaria
deixar clar, perquè s’ha posat en boca meva sense que ho hagi
dit en cap moment, que per descomptat que nosaltres estam a
favor de l’existència d’una llei com aquesta, que sigui una llei
que tingui aquest objectiu genèric de salvaguarda del patrimoni
immaterial; en cap moment no he dit el contrari. Ara, no
exactament el text d’aquesta llei, per les raons a les quals ja
m’he referit  i  que no tornaré a repetir. Són dues coses
perfectament compatibles; aquesta mateixa llei s’hauria pogut
fer..., esper que en el tràmit també parlamentari i a través de
les esmenes puguem com a mínim arreglar alguna d’aquestes
coses que a nosaltres ens pareixen que sobretot el que fan -i
ho aclariré al Sr. Castells- és que... ningú no discuteix aquí ni
el pes de la llengua catalana ni la vinculació  cultural, la
interrelació, amb la resta de territoris de llengua catalana des
del punt de vista cultural, en cap moment; ara, el que no pot ser
és que això sigui exclusiu. Aquesta és la diferència, i això és
el que jo he defensat des del començament.

És a dir, aquest patrimoni té també altres elements que no
tenen justament aquestes característiques, i això és l’única
cosa que dic jo, i en aquesta llei, a través del marc que aquesta
llei configura... I evidentment em diu que són elements
abstractes; ja ho sé; jo he posat exemples, els he posat per una
qüestió purament didàctica, si se’n pot dir així, en la meva
intervenció, però els exemples tenien una finalitat -hi haurà
això, no hi haurà allò, això hi serà, això no hi serà- per una raó,
entre altres coses perquè també interpel·lava la consellera i
volia saber respecte d’això el que ella en pensava, però en
realitat miri, el correfoc em pareix beníssim, que el correfoc
hi sigui, encara que sigui un invent de l’any 77, i encara que no
estigués connectat amb la tradició dels dimonis, en general,
tant en el cas català com en el cas d’aquí, de Balears; és clar
que sí, però l’únic que volia fer entendre amb això, per ventura
no he estat prou explícit, és que aquest tipus de tradicions són
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tradicions que formen part d’aquest marc, en aquest cas,
diguem, d’una interrelació que és la que la llei preveu, l’única
interrelació que la llei preveu, això és el que jo he posat, he,
d’alguna manera, criticat amb la meva intervenció.

És a dir, aquesta interrelació, miri la Jota, per exemple,
mallorquina, la Jota mallorquina, miri el Fandango, tot això té
manifestacions a tota la península ibèrica, no estrictament en
els territoris de llengua catalana. I aquesta llei no és que digui,
explícitament, en això estic d’acord, que no hi pugui haver una
interrelació amb la resta de l’Estat, però en tant que només diu
que hi ha d’haver una interrelació amb els territoris de parla
catalana, com diu textualment, un entén que evidentment aquí
hi ha una part que no queda inclosa en aquesta possibilitat
d’interrelació i d’intercanvi cultural; perquè la projecció
exterior, abans ho he intentat explicar a la consellera, és clar,
la projecció exterior és una altra cosa, la projecció exterior
vol dir simplement que de la mateixa manera que projectarem
aquesta cultura, aquest patrimoni a l’exterior de les Illes
Balears, la podem projectar tant a la resta d’Espanya com a
qualsevol país del món, i això està molt bé, però això no té res
a veure amb la interrelació de què parla la llei, eh, són dues
coses diferents.

I és clar, jo també he parlat abans, i  s’hi ha referit ara, i
pràcticament l’única persona, la meva companya de grup, la
diputada Montserrat Seijas, del concepte d’identitat nacional,
veig que a tothom li sembla normal que aquest concepte formi
part de la llei; jo he expressat una sèrie de reserves, crec que
prou fonamentades, tenint en compte el marc legal,
simplement, però si un té aquest concepte, si aquest concepte
és darrera d’aquesta llei, i aquest és el motiu, insistesc, de la
nostra esmena de totalitat, evidentment aquí té una idea molt
clara i  una idea que no té a veure justament amb aquest
caràcter, per això em referia a l’interès general, l’interès
general entès també com a un interès que realment pugui
agrupar les mostres, diguem, de cultura que entren dintre
d’aquest camp del conjunt de la comunitat de les Illes Balears.

Per tant, jo no crec haver-me inventat res amb la
interpretació que he fet d’aquesta llei. Ara, dit això, en absolut
no estic en contra que existeixi una llei de salvaguarda del
patrimoni immaterial, insistesc en el que he dit al
començament, el contrari, crec que és una bona idea i jo
mateix soc una persona, en aquest sentit, que té  un interès
especial per totes aquestes manifestacions culturals, no
només tradicionals i populars, i que, per tant, crec que està
molt bé que es puguin realment preservar i que puguin ser, fins
i tot, objecte, com diu la llei, d’una... -no sé com dir-ho-
mantenir-les vives, no?, per dir-ho de qualque manera; és a dir,
cercar mecanismes que facin, no només que les recuperem,
sinó que, a més, tenguin una vivència també avui en dia per
molt antigues que siguin, fins i tot en aquells casos en què
realment han desaparegut.

Ara bé, fem-ho amb tot, és l’únic que dic, encara que el pes
principal el pugui tenir, i jo no li negaré això, però una cosa és
que principalment afecti manifestacions en llengua catalana o
en les modalitats insulars, és igual, i manifestacions també
d’ordre cultural que tinguin una connexió amb una cultura que

potser perfectament la cultura de territoris de llengua catalana,
i l’altra cosa és que això sigui l’únic que aquesta llei diu
explícitament, l’únic que diu explícitament; és veritat que no
nega la resta, però a buen entendedor, com diuen en castellà,
si un veu això i veu que no hi ha cap element en aquesta llei
que digui el contrari, que doni peu al contrari, un pensa que
efectivament aquí hi ha un tros que queda fora del que la llei
pretén.

I és bàsicament contra això, en relació un poc amb les
intervencions que ha tengut tothom, que nosaltres, com a
mínim, consideram que aquesta llei no ha de ser objecte de...
en fi, no ha de passar aquest tràmit de legalitat, de totalitat -
perdó-, i, per tant, per això hem presentat aquesta esmena i per
això crec que l’esmena té sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Parlaré des de l’escó. Bé, també s’han dit paraules que no
hem dit des del Partit Popular i és que a cap moment no hem
dit que aquesta llei fos innecessària, hem dit des d’un moment
que s’ha de protegir, que s’ha de dignificar aquesta llei, no
hem dit a cap moment que no s’hagi de fer una llei de
salvaguarda, sinó que en aquest moment està protegit, per tant
aquesta urgència no la veiem.

El que volem és una llei amb garanties i el que hem dit i el
que hem explicat que era dins la memòria, no ho diu el Partit
Popular, no ho diu Sara Ramón, ho diu la memòria; que hi ha
informes contradictoris no ho diem nosaltres, ho diu la
memòria; que no s’ha tramès als ajuntaments, que no s’ha
tramès a la FELIB no ho diu el Partit Popular, ho diu la
memòria. I que no s’hagi tramès als ajuntaments és molt greu,
perquè els ajuntaments són la primera porta i els que fan una
feina molt grossa per salvaguardar el nostre patrimoni
immaterial. I simplement per això la nostra esmena a la
totalitat és totalment lloable.

Una altra cosa és que nosaltres, amb les esmenes parcials,
intentarem canviar el fons, però no podrem canviar la
participació, perquè la participació ja no hi ha estat, aqueixa
llei no serà fruit d’un debat ni de la reflexió de les entitats i la
seva conselleria li record que també és Conselleria de
Participació, i vostè té la responsabilitat i ho ha de posar tot
perquè això sigui així.

I li torn repetir, les associacions, els portadors, que són els
protagonistes, molts no saben ni tan sols del tràmit d’aquesta
llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Doncs contrarèplica dels grups que
han intervingut en contra de les esmenes, torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. David
Martínez, Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, president, no faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Sí, només esmentar que la música era d’Amadeu Vives i la
lletra era de Joan Alcover: “De tradicions i d'esperances/ tix
la senyera pel jovent/ com qui fa un vel de nuviances/ amb
cabelleres d'or i argent/ Sap que la soca més s'enfila, com més
endins pot arrelar.”

Res més.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs torn del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Crec que fer aquest debat ha valgut
la pena només per sentir-li dir  al Sr. Pericay que no es
discuteix la vinculació amb la cultura dels territoris de parla
catalana, això que alguns n’anomenem Països Catalans, això no
ho ha dit vostè, Sr. Pericay, això ho dic jo. I també fins i tot
perquè el Sr. Pericay així ha reconegut i ha dit: “fins i tot que
aquestes manifestacions culturals  siguin majoritàries”;
aleshores jo no entenc la seva esmena a la totalitat que parla
que això és perquè una part minoritària de la comunitat vulgui
servir-se de la cultura popular, quan vostè mateix ha afirmat
que aquestes manifestacions en llengua catalana, ho ha admès
amb certa recança: “fins i tot admet que puguin ser
majoritàries”. Sí, Sr. Pericay, són majoritàries.

I respecte de la intervenció de la Sra. Ramón, crec,
sincerament no m’ha fet canviar l’opinió sobre la
inconsistència de la seva esmena a la totalitat.

I, per tant, votarem en contra d’aquestes esmenes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Res, gràcies, Sr. President. Només dir que esperem que en
el debat de les esmenes parcials trobem més acord que ara.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Doncs passam a la votació i, atès
que ambdues esmenes sol·liciten la devolució del projecte de
llei, es voten conjuntament. Passam a la votació. Votam.

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

Atès que també s’ha emès un vot telemàtic per part de la
Sra. Sílvia Tur, són 20 vots a favor; 34 en contra i cap
abstenció.

Senyores i senyors diputats, com que no hi ha més
assumptes per tractar, aixecam la sessió. Moltes gràcies.
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