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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam
la sessió plenària, per favor vagin ocupant els seus escons.

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. 1538/19 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa al Decret de regulació del
transport marítim.

Primera pregunta, RGE núm. 1538/19, relativa al Decret
de regulació del transport marítim que formula la diputada
Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Tur, té
vostè la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bon dia, president, diputats, diputades, públic
assistent. Arribam al final d’aquesta legislatura i veiem que
malauradament el Decret de regulació del transport marítim
de les Illes Balears encara no és una realitat, to t i  que el
Govern ha fet la feina de treure a exposició pública un
esborrany i, per tant, donar-li la participació pública pertinent
amb l’objecte de recollir totes les aportacions possibles.

També és cert, però, que aquest decret té una importància
cabdal especialment per als residents de l’illa de Formentera
pel fet que és el decret que ha d’establir tota una sèrie de
freqüències mínimes en uns horaris que actualment no
s’acompleixen, tot i que les navilieres acompleixen la llei,
però no d’una manera satisfactòria per vetllar per l’interès
públic dels ciutadans de Formentera.

Això significa que els residents de Formentera a dia d’avui
encara no poden sortir de l’illa d’hora, com per agafar un vol
a Palma a primera hora del matí, o a Palma o a Barcelona, o a
la inversa per tornar a l’illa de Formentera, quan decideixen
agafar els darrers vols de tornada cap aquí.

I això té greuges també per als estudiants de formació
professional, que no són pocs, hi ha molts de menors d’edat
que estudien formació professional a l’illa d’Eivissa i que quan
es tracta de mòduls que només s’ofereixen en horari de tarda
tenen greus dificultats per poder tornar als seus domicilis el
mateix dia.

Tot això són només exemples de com d’important és
aquest decret per fer possible que els ciutadans de Formentera
tenguem unes condicions més igualitàries a l’hora de
moure’ns entre illes i d’exercir les nostres feines habituals, ja
sigui per feina o per temes mèdics o per qualsevol tipus de
qüestió, estudis, etc.

Per tot això, Sr. Pons, m’imagín que serà vostè qui
respongui, m’agradaria saber en quin punt es troba aquest
decret i especialment tenint en compte la notícia prou

preocupant que es va a donar a conèixer fa uns dies, sobre la
Comissió Nacional de la Competència, que sembla ser que
posa traves a aquest decret o a alguns punts d’aquest decret, i
m’agradaria saber com pensen vostès abordar aquest informe
de la Comissió Nacional de la Competència i sobretot, i el
més important, si tendrem decret d’aquí a final de legislatura.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Compartesc les seves
reflexions i de fet crec que aquesta legislatura hem fet prou
feina en matèria de transport marítim pensant en l’illa de
Formentera per donar-los respostes i, en aquest sentit, sí que
li puc dir - crec que vostè ho sap- que treballam intensament
per fer possible l’aprovació del Decret de transport marítim
entre illes. Un decret que ja l'hem presentat, ho explicava
vostè, ja està redactat, està en tramitació, ha passat per una
exposició pública, de fet dins aquesta exposició pública en
aquests moments ara tenim al·legacions presentades, hi ha
també informes que ens han fet arribar i en aquests moments
ara analitzam aquestes al·legacions. 

Hi ha aquí un cert posicionament de sectors diferents que
fan plantejaments que no són iguals i que (...) donar una
resposta; tenim informes tècnics que estam acabant de valorar,
com hem fet totes les coses per a nosaltres hi ha dues coses
que són fonamentals: una d’elles, la seguretat jurídica, estam
ara analitzant molt bé el que suposen aquestes qüestions que
ens plantejaven des de la CNMC, i la segona qüestió, l’acord
també polític i institucional, que aquest també és bàsic.

Amb aquestes dues premisses fem feina i farem feina fins
al darrer minut d’aquesta legislatura perquè hi pugui haver
decret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Res més, em don per contestada, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur.

I.2) Pregunta RGE núm. 1549/19 , presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al tancament del Port de
Sant Antoni de Portmany.

Doncs passam a la segona pregunta, la RGE núm. 1549/49,
relativa al tancament del Port de Sant Antoni de Portmany, que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901538
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901549
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formula la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Ramón, té vostè la paraula.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, conseller, diputats i diputades. Vostès estan
tancant un port d’interès autonòmic per convertir-lo en un port
de megaiots. La gestió del port de Sant Antoni seria digna
candidata a millor guió de pel·lícula de ficció als Óscars.

Emparats en una declaració institucional enganyosa, sota
el títol de Sant Antoni sense mercaderies, vostès amagaven
la intenció: tancar el port, deixant el Port de Sant Antoni,
deixant l’illa amb un sol port d’entrada, sense valorar cap
conseqüència ni per a l’illa ni per al municipi, presentant un
bunyol de llei que fins i tot prohibia els passatgers i l’activitat
de les golondrines, que varen haver de retirar in extremis per
no causar un caos dient que cercaven un fals consens, mentint,
conseller.

Ara, per la porta de darrera, e l consell va al Consell
Administratiu de Ports i per si no anàs bé, per si fallàs, fan
al·legacions a la Llei de capitalitat, davant de l’extrema
urgència de tancar el Port de Sant Antoni, no sabem per a qui. 

Per quin motiu ha decidit el Govern tancar el Port de Sant
Antoni sense consultar el poble de Sant Antoni? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Realment pels mateixos motius que vostès
defensaven fins fa cinc mesos, i si vol li fem un poc de repàs.
Dia 30 de març de 2017, el Partit Socialista, Reinicia Sant
Antoni, El Pi i Partit Popular fan, presenten una moció que és
aprovada per unanimitat, aquesta moció diu: “consolidar el
Port de Sant Antoni de Portmany com a un port essencialment
esportiu, pesquer, lúdic i turístic, lliure de transports de
mercaderies”, presentat per vostès i votat per vostès.

Amb una declaració institucional al Consell d’Eivissa, dia
26 d’abril del 2017, institucional, per totes les forces
polítiques, també pel Partit Popular, acordada entre tots.

Però no només açò, Sra. Ramon, sinó que, a més a més, dia
21 de setembre del 2018, fa cinc mesos, es registrava una
proposició de llei de tancar el Port de Sant Antoni al trànsit
comercial, la presentava el Partit Socialista, el Partit Popular,
Podem Illes Balears, i per tant, de manera conjunta, aquí veig
la Sra. Margarita Prohens i Rigo que signava aquesta
proposició de llei de manera conjunta amb les diferents
forces. 

I jo aquí li he de demanar: i quins motius els  han dut a
vostès de cop i volta a canviar d’una banda a l’altra? Què ha

succeït perquè vostès abanderessin també aquest plantejament
i ara de cop defensin totalment el contrari? No em crec que
signessin una proposició de llei que resultés que no n’eren
conscients, sí que n’eren conscients a Eivissa que la Sra.
Prohens la signava, no?

Per tant, Sra. Ramón, crec que hem de ser un poc
coherents i, en tot cas, si algú ha de donar explicacions és
bàsicament vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sr. Conseller, li hem dit de forma reiterada per quines
raons ens hem apartat d’aquesta declaració institucional, i no
ho repetiré, pot llegir el Diari de Sessions. Vostè, el Govern
de la llei, del diàleg i del consens, han llevat la participació en
aquest parlament de tractar la llei a la qual vàrem presentar set
esmenes; vostès han callat als comerciants que deien que
respiraven una volta es va retirar la llei; vostès han callat als
treballadors de ports; vostès han callat al poble. El Govern de
la gent que governa d’esquena a la gent, però, vostè té clar que
vol per al Port de Sant Antoni? Perquè no fa tant anunciava
unes oficines portuàries, una nova línia a Gandia o una futura
línia a Cartagena que milloraria la connectivitat.

I ara, què passa, Sr. Conseller, què ha passat? Res de res,
ara prohibeixen els passatgers amb vehicles, és que no hi
arribarà cap naviliera a Sant Antoni, i per què, Sr. Conseller?
Perquè l’alcalde de Sant Antoni, també president del club
nàutic i també membre del Consell Administratiu de Ports, vol
fer un port de megaiots; això sí, en nom del seu poble que no
l’ha volgut escoltar ni a ell ni a vostès, i amb l’ajuda d’un
govern clientelista.

Vostè, conseller de Mobilitat, passarà a la història no per
les noves línies sinó per llevar un port de Sant Antoni sense...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ramón...

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

... cap informe i sense cap justificació. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. Veig que no serem capaços de conèixer
els motius del canvi de posicionament per part del Partit
Popular, per quin motiu presentaven lleis que ara en aquest cas
s’hi oposen. Crec que és important i hem treballat durant
aquests quatre anys quant a les noves infraestructures sempre
des de l’acord i del consens, així ho hem fet fins ara, i per açò
mateix en el moment en què vostès es van desmarcar crec que
hi va haver una bona decisió, que va ser la de dir, aturem per
tant la presa de decisions i seguim treballant per trobar el
consens.

I açò és el que hem fet. I a Port de les Illes Balears, què
hem acordat? Que sigui el pla general, a través de criteris
tècnics, qui acabi resolent aquesta qüestió, mentrestant aturem
el conflicte, deixem que generin els perjudicis que generen
aquestes línies que només vénen uns mesos a l’any i, per tant,
deixem que puguem avançar en aquest sentit.

Tant de bo aquest hagués estat el criteri de la planificació
de les infraestructures, la del consens, amb tantes altres a
Eivissa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

..., tant de bo vostès (...)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1542/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa al transport aeri sanitari.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 1542/19, relativa
al transport aeri sanitari, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Sra. Sureda, té vostè
la paraula. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, no serà la primera vegada que parlam de la nova
concessió  del servei de transport sanitari aeri. La setmana
passada la Sra. Font li demanava sobre la nova aeronau B2-
250, que encara no funciona, i vostè va dir que era per mor
d’uns canvis de criteris que s’havien establert des de la
Gerència del 061 per tema d’espai, de mobiliari o de material,
etc. 

Però a mi m’agradaria demanar-li  per un altre dubte que
ens ha sorgit, que ja va ser objecte de polèmica fa uns mesos
i vostè va dir literalment: “que les condicions tècniques del
concurs mencionaven l’obligatorietat de subrogar el personal
i que l’empresa guanyadora ha expressat la voluntat de
contractar els actuals treballadors a partir de dia 1 de
desembre amb les mateixes condicions que tenen fins ara de
sou, salari i antiguitat”.

Per tant, m’agradaria saber, Sra. Consellera, si acompleix
el nou adjudicatari del servei de transport sanitari aeri les
clàusules signades al contracte segons el plec de
prescripcions tècniques.

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):

Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Diputada,
normalment si un contracte no es compleix hi ha formes de
penalitzar l’empresa. En aquests moments, ho vaig explicar la
setmana passada, tenim dos avions, tenim un helicòpter, un
avió i un helicòpter de substitució per a quan s’han de reparar;
volíem amb aquest nou plec de condicions millorar la
seguretat, el confort i l’equipament de les persones. 

Vostè em diu que vaig dir a un moment determinat, hi va
haver un dubte jurídic de si el personal s’havia o no s’havia de
subrogar; hi ha diferents criteris de normativa, però finalment
la normativa que impera és que no s’ha de subrogar, no hi ha
obligatorietat de subrogar al personal, segons totes les
consultes jurídiques que vàrem fer. Ja li dic que hi havia
discrepàncies sobre aquest tema. 

Crec que hem de posar en valor que l’equipament, les
condicions de seguretat, l’ampliació dels avions per als
professionals, els pacients i per a les tripulacions milloren de
manera notable, que és el nostre objectiu, els pacients.
Millorar les condicions d’accessibilitat ha estat un objectiu
d’aquesta legislatura, ampliant per estacions les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera i això fa que s’hagin de
desplaçar menys pacients que abans, però quan s’han de
desplaçar que ho facin amb les millors condicions possibles;
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per això s’incorporen aquests dos nous avions B2-250 en breu
per a Mallorca i per a Menorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, ens preocupen una
sèrie de temes: un plec que des del principi va ser molt ben
valorat, jo no sé si quan el feren no varen estudiar si es podia
subrogar o no el personal, però si ho posa sobre el plec crec
que s’haurien de complir les clàusules. Quan varen presentar
aquest plec semblava que tenia una millora i no en
coincidències dels temes de les aeronaus perquè hi havia un
tipus que havien canviat respecte de les clàusules del plec
anterior, on passats tres mesos encara aquestes aeronaus no
estan en marxa i s’utilitzen aeronaus que tenen més de 21
anys, i en els plecs posa que no poden tenir més de 10 anys; on
l’obligatorietat de la subrogació de l’empresa adjudicatària un
mes i sis dies després de firmar el contracte ja va dir, segons
una acta d’una reunió amb la Gerència del 061, que no
compliria amb aquest plec; on es va firmar que el transport
aeri estava garantit i que no en qualsevol servei i no hi havia
les incubadores en cas que s’hagués de desenvolupar el servei
amb infants, i tot això amb un contracte que fa cinc mesos que
està signat. 

Nosaltres pensam, Sra. Consellera, que ha d’actuar i que ha
d’aturar aquest seguit d’incompliments. Crec que tots volem
el millor servei per als usuaris que utilitzin aquest, però no
n’hi ha prou a fer un bon plec de condicions, sinó que s’ha
d’acomplir aquest plec de condicions, i qui l’ha de fer
acomplir és vostè, Sra. Consellera.

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. Ja vaig explicar la setmana passada Sra. Sureda
que el retard en la incorporació dels nous avions no és per
culpa del concessionari, en aquest cas és un retard produït per
les decisions de la gerència del 061. Però miri, jo el que crec
que hem de valorar és que el sector sanitari està en constant
evolució i el sector aeri també i s’estan posant les millors
condicions per fer els desplaçaments.

I miri, també ho vaig explicar la setmana passada, varen
volar en condicions de boira, en unes condicions nefastes, es
varen desplaçar professionals de Son Espases per salvar la vida
d’una al·lota de 20 anys, que l’han poguda salvar, i per què?
Perquè tenim bons professionals, bones condicions, bones
aeronaus, bons helicòpters i les condicions són excel·lents
per garantir qualsevol tipus de trasllat.

Si hi ha un problema en un sol trasllat, jo entenc que m’ho
demani, però les condicions de seguretat i màxima qualitat
estan garantides en aquesta comunitat autònoma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 1545/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l’Oficina de l’Habi tatge
Buit.

Doncs passam a la quarta pregunta, la RGE núm. 1545/19,
relativa a l’Oficina de l’Habitatge Buit, que formula el diputat
Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, Oficina de
vivienda vacía, servicio de acompañamiento en materia de
vivienda, registros de viviendas vacías, gestión del depósito de
fianzas de alquileres, fomento de cooperativas en cesión de
uso, cesión de derecho de superficie, gestión de inspecciones
de viviendas deterioradas por catástrofes naturales, inspección
sobre el uso turístico de viviendas de protección oficial,
morosidad de los alquileres gestionados por el Govern,
disfrute ilegítimo de viviendas del Govern, gestión de
proyectos de viviendas de protección oficial, gestión de
incidencias en viviendas de precio tasado, gestión de ayudas a
la accesibilidad, gestión de ayudas al alquiler o el Plan de
viviendas 2017-2020 y demás tareas que realiza la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, que serían muy largas de
exponer en esta ocasión.

Tareas Sra. Consellera que para llevarlas a cabo, es
necesario que esta Dirección General de Arquitectura tenga el
personal necesario, se le dote del personal necesario. Hace ya
casi un año de la aprobación de la Ley de vivienda que venimos
exigiendo esta mayor dotación, reclamando esta mayor
dotación de personal para esa dirección, porque si no es
imposible la puesta en prática de la ley. El último trimestre
del 2018 el Govern anunció, aseguró que 31 de diciembre
estarían dotadas y cubiertas 13 plazas en esta dirección
general y desconocemos si hasta el momento lo están siendo.
Luego en los presupuestos se negoció con Podemos, el
Govern negoció con Podemos la ampliación de 12 más, por si
entendíamos que eran necesarias para hacer políticas de
vivienda.

Por eso le preguntamos Sra. Consellera, ¿cuándo piensa la
conselleria dotar y cubrir las plazas destinadas a esta dirección
general?

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a to thom. Sr. Morrás,
efectivament, vostè ha fet una enumeració llarga de les
actuacions que es fan des de la Conselleria d’Habitatge i que
crec que també posa en valor la gestió del conseller Marc
Pons, crec que ha estat una legislatura amb el suport del seu
partit, en què hem fet una política d’habitatge valenta i amb
molt de suport.

Precisament hi ha hagut un increment des de l’any 2015
d’un 286% del pressupost dedicat a habitatge, cosa que
demostra l’empenta que s’ha donat a la política de l’habitatge,
política que ha de ser a llarg termini, que no ha d’aturar i que
ha de continuar. Per això l’increment de construcció de noves
promocions d’habitatge, muntar l’Oficina d’habitatge buit arrel
de la nova llei, fomentar el lloguer, etc., vostè ho ha enumerat,
no m’entretendré més, vostè ha dit moltes coses que es fan i
que hi estic totalment d’acord.

Sí que les 15 places que es varen dotar, o es varen crear el
passat any 2018 s’havien de dotar i s’han anat cobrint de forma
progressiva, sí que la comunitat autònoma tenia una mancança
del borsí de tècnics superiors, que també ho he explicat en
alguna ocasió, que aquest mes de gener s’ha fet l’examen i que
hi ha hagut molta gent presentada,  i ara ja disposam d’un borsí
considerable i a partir de febrer que es va publicar, sí que ja
començam a nomenar les places vacants.

S’han anat cobrint de forma progressiva i ara dia 4 de març
s’incorporaran 5 inspectors més i 1 un instructor, de forma
que la primera tanda de 15 noves places, o les 13 que vostè ha
anomenat, quedaran cobertes en breu, a més és gent ja
preparada per fer aquesta feina. O sigui dia 4 de març ja
estaran cobertes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sra. Consellera. Entendemos que con esas 6
ya acaban esas 13 plazas que tenían que cubrir ya en
diciembre, faltan ahora las otras 12 que se habían acordado
mediante presupuesto. A ver si antes de que termine esta
legislatura, podemos tener medianamente dotada una
dirección que ayude a hacer políticas públicas, porque mire,
trabajo no le va a faltar, a raíz de la entrada en vigor de
vivienda, los grandes tenedores han declarado 859 viviendas
vacías y esas viviendas hay que inspeccionarlas para que
puedan ser alquiladas a las familias de Baleares a la mayor
prontitud posible, ahí es urgente que esas viviendas pasen a
disposición de las familias y además, sabemos que eso es sólo
la punta del iceberg porque hay muchas más que deben ser
inspeccionadas.

Pero además, el IBAVI frente a la morosidad que tiene que
casi es un 50% de las viviendas que se habitan, tiene también
que hacer como dice, estará de acuerdo conmigo la Sra.
Antonia Garcías,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

..., un trabajo quirúrgico sobre todas las familias, para hacer de
esa gestión...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás se li ha acabat el temps.

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

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

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

Gràcies, Sr. President. I, Sr. Morrás, aquesta legislatura ha
estat la legislatura d’impulsar moltes polítiques i darrera les
polítiques, sempre ho hem dit, hi ha d’haver recursos humans
i la funció pública també s’ha recuperat, evidentment a vegades
no al ritme que un vol, perquè s’han de complir un seguit de
procediments, hi ha limitacions. Però s’ha fet un gran esforç
en augmentar recursos a totes les àrees, sobretot allà on s’han
prioritzat les polítiques.

Jo li puc assegurar que la política d’habitatge, ja li he dit i
vostè n’és plenament conscient, és una prioritat d’aquest
Govern i ho continuarà sent si governa l’esquerra. Això és
important que seguim mantenint aquestes polítiques, que no
s’han de quedar aturades com va passar la passada legislatura,
que el Partit Popular, o la dreta trifàsica que podria arribar, les
aturaria i no pensaria amb els ciutadans. És important i per
tant, si és així continuarem treballant perquè hi hagi més
recursos a les polítiques d’habitatge, hi hagi més recursos
humans i puguem fer tot això i molt més que és necessari per
facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 1548/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conseqüències per a la
població per la plaga de la processionària del pi.

Dons passam a la cinquena pregunta, la RGE núm.
1548/19, relativa a conseqüències per a la població per la
plaga de la processionària del pi, que formula la diputada Sra.
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Maria Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular. Sra.
Marí té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats i diputades. Un any
més estam patint una nova plaga de processionària als pins de
les Illes Balears, la proliferació de la processionària afecta no
només als pins de les nostres illes, sinó que també suposa un
risc per a la salut de les persones.

Sra. Consellera, quina conseqüència directa té per a la salut
la plaga de processionària i quines recomanacions fa des de la
seva conselleria per tal d’evitar-les?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Doncs té la paraula la consellera Sra.
Patricia Gómez.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la processionària del
pi és una plaga endèmica, afecta la península ibèrica i totes les
nostres illes a la comunitat autònoma des de fa moltíssims
d’anys. A la fase d’eruga desplega un material pilós que és
irritant i pot ser urticant en persones susceptibles, pot afectar
les persones, com les seves mascotes i el bestiar. Clínicament
pot donar lloc a patologia cutània, conjuntival, respiratòria i en
alguns casos si un és molt al·lèrgic anafilaxis.

El diagnòstic de sospita es realitza veient lesions
compatibles les següents 24 hores després de l’exposició a
les erugues. I hem fet una revisió de tots els registres
hospitalaris i d’atenció primària basats en codis CIE 9 i CIE
10, són els diagnòstics, des de l’any 2005 fins a l’actualitat no
hi ha hagut ni un sol cas que hagi motivat l’ingrés a algun
hospital del Servei de Salut.

Esper que la seva curiositat damunt la clínica associada a
la processionària hagi quedat satisfeta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. Consellera. Sra. Marí té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Durant
l’any 2018 es va triplicar la massa forestal que patia
processionària, el 90% dels pins de Menorca patien aquesta
plaga. El 2017 el conseller de Medi Ambient va reconèixer un
gran afectació dels pins de les Pitiüses i del pla de Mallorca.
El Sr. Vidal es va comprometre a no jugar amb la salut dels
nostres ciutadans, però a dia d’avui no s’ha aconseguit eradicar
aquesta epidèmia que cada vegada és més virulenta. 

Hi ha altres comunitats com bé ha dit, que pateixen la
processionària i tracten aquest tema com a un problema de
salut pública. Sra. Consellera, vostè que és conscient d’aquesta
alarma i del que suposa per a la població, expliqui al Sr. Vidal
que la seva ineficàcia i la seva paràlisi pot comportar un
problema de salut pública a Balears, i expliqui-li que no
combatre la processionària del pi pot provocar complicacions
de salut, com bé ha dit dermatitis, conjuntivitis o problemes
respiratoris.

Expliqui-li que en el supòsit d’entrar en contacte directe
amb l’eruga el pèl d’aquesta es clava a la pell i allibera un
producte tòxic que provoca una greu reacció al·lèrgica.

Sra. Consellera, fa quatre anys que demanam al seu govern
mitjançant diferents iniciatives que actuï davant d’aquesta greu
plaga, però el Sr. Vidal s’ha negat a incrementar el pressupost,
s’ha negat a augmentar actuacions i s’ha negat a iniciar una
campanya de prevenció, així que només ens queda l’opció de
demanar-li-ho, a vostè, Sra. Consellera, faci entrar en raó el
conseller de Medi Ambient perquè a Balears tenim prou
conflictes sanitaris per resoldre com per haver d’afegir el Sr.
Vidal com a un problema de salut pública.

(Rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sempre tenc a prop el Sr.
Vidal, serà fàcil, perquè... sobretot és que els ajuntaments són
els que tenen la competència municipal i  per exemple
l’Ajuntament de Calvià té  a la seva pàgina web moltíssimes
recomanacions, el millor és una prevenció.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en la
seva web de sanitat forestal també descriu to ts  els..., la
progressió de la plaga i els mètodes que s’utilitzen i ara..., hi
ha una gran diferència en relació amb l’anterior legislatura.

Miri, ara quan s’han de fumigar els boscos o fora dels
nuclis urbans..., no urbans, utilitzam el bacillus -ho he hagut
de demanar- thuringiensis que és un producte biològic que es
troba de manera natural al sòl i a les plantes, sense repercussió
per als ciutadans. 

No sé si ho recordarà, però el Sr. Company feia servir el
Dimilin, un producte fitosanitari potencialment cancerigen
que va motivar moltíssimes telefonades al 112, se’n recorda,
Sr. Company?, moltíssimes mocions als ajuntaments perquè
no només matava la processionària, s inó tots els insectes.
Això va provocar una gran alarma social. Aquesta és una de les
grans diferències, es combat amb productes sensibles per a la
processionària, però respectuosos amb el medi ambient i amb
els ciutadans.
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Crec que avui més que la processionària del pi tenen la
processionària de Vox. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1743/19 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa al comunicat de la
Comissió Avaluadora per seleccionar el nou director del
Museu Es Baluard.

Passam a la sisena pregunta, la RGE núm. 1743/19,
presentada en substitució de la RGE núm. 1552/19, relativa al
comunicat de la Comissió Avaluadora per seleccionar el nou
director del Museu Es Baluard, que formula la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular.
Sra. Riera, té vostè la paraula.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, e l jurado para
elegir un nuevo director del museu Es Baluard ha tenido que
declarar desierto el concurso, un concurso de carácter
internacional para el principal espacio de difusión del arte
moderno y contemporáneo, pero que en sus bases exigían el
requisito de catalán oral y escrito, titulación que nunca se
había exigido, no una titulación específica en arte, no una
formación relacionada con la crítica o la cultura, un
certificado de catalán expedido por la Junta Evaluadora del
Govern. 

Se presentaron sólo cuatro aspirantes que fueron
desestimados al no cumplir los requisitos y ni siquiera se
pudo pasar a la segunda fase correspondiente a la valoración
de los proyectos de dirección. Polémica en prensa y crítica
del sector que denuncia que las bases del concurso no fueron
refrendadas al cien por cien por ninguna asociación
profesional, que no hubo ninguna mesa de trabajo en torno a
ellas, que no hubo ninguna exposición pública para formular
enmiendas y que se desoyeron sus propias recomendaciones
de no exigir catalán y de incluir entidades profesionales en el
jurado para tener más pluralidad y aspirantes. Toda una
muestra, Sra. Consellera, de opacidad, nulo diálogo y falta de
rigor político hasta el punto que el propio jurado ha emitido
un comunicado solicitando el cambio de los requisitos. 

¿Nos podría explicar la Sra. Consejera por qué hay esta
valoración en el concurso desierto? Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Silenci, per favor! Té la paraula la Sra.
Consellera Fanny Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. M’emociona la seva sobtada
preocupació pel Museu Es Baluard tenint en compte que en la
passada legislatura li varen rebaixar quasi un 70% del
pressupost, benvinguts. Però també li he de dir, les bases..., les
bases han estat elaborades a partir de les bases preexistents
per la comissió executiva i el jurat ha estat absolutament
tècnic, integrat per comissaris, per experts en art i fins i tot
pel director del MACBA. No va ser una decisió política a
diferència del nomenament de fa sis anys. 

Que les bases són millorables?, sí. Que es milloraran a
partir de les propostes i comentaris del jurat?, s í. A seu
moment no es va presentar cap al·legació, ara les millorarem,
però li  puc garantir que això que ha dit vostè del català és
absolutament fals. El català era un requisit com ho és
l’experiència laboral, com ho és l’anglès, perquè entenem que
el coneixement d’idiomes no va en contra del coneixement de
gestió i de la capacitat de gestió d’un espai públic.

Només una persona ha quedat descartada per la manca de
titulació en català, la resta ha estat perquè no han pogut
acreditar altres punts de les bases, així que, per favor, no
tergiversi.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Mire, Sra. Consejera, lo ocurrido
en el concurso de la dirección del baluarte es la muestra del
sectarismo aplicado a la cultura, usted ha exigido certificados
de catalán como requisito, y la preparación la ha exigido como
mérito, no como requisito.

(Remor de veus)

Ha dado la espalda a las recomendaciones del sector y ha
puesto en peligro la gestión del museo.

Casualmente resulta que uno de los cuatro aspirantes,
cuando ha quedado desierto, ha sido recolocado el mismo día
en otro instituto  cultural. Pero claro, la polémica no acaba
aquí porque primero va ser el Casal Solleric, donde la
convocatoria del director fracasó; luego la Fundación Miró,
donde también la convocatoria del director fracaso por falta
de experiencia; luego la bolsa de trabajo de la Orquesta
Sinfónica de Baleares, y todo en la misma línea ideológica de
los médicos en la sanidad, de las limpiadoras en los colegios
o del propio Conservatorio.
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Jamás, Sra. Consejera, ha habido tantos concursos fallidos
y tantos fracasos políticos en su conselleria.

Sra. Consellera, usted ha desprestigiado la gestión del
Museo Es Baluard, el referente del arte contemporáneo y
¿cuál será su balance?, yo se lo  diré, Sra. Consejera: será
sectarismo, falta de transparencia y un listado de concursos
públicos y de centros de carácter cultural donde ha impuesto
usted la política por encima de la cultura y el arte.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Tenen vostès molt de valor per expressar-se com
s’expressen i per dir el que diuen, que vostè ara parli de
l’Orquestra Simfònica quan des del 2009 no s’havien convocat
places...

(Alguns aplaudiments)

... i ara es convocaran, tenen vostès molta cara política! Que
vostès parlin de posar en perill el Museu Es Baluard, que li
vull recordar que està participat per tres institucions, vostè em
demana explicacions aquí i les hi donaré, vostès varen tenir
quasi dos anys el Museu Es Baluard sense direcció, quasi dos
anys!...

(Alguns aplaudiments)

... quasi dos anys!, quina preocupació! Varen rebaixar-lo al
70%, la direcció va ser elegida per una comissió executiva
política, en aquest cas ha estat tècnica. Que millorarem les
bases? Sí.

No tenen vostès vergonya política. No tenen vostès criteri
cultural, però que tenguin la barra de posar-se la bandera del
Museu Es Baluard quan li varen rebaixar el 70% del
pressupost i varen deixar-lo..., varen tenir-lo quasi dos anys...
i no varen triar el candidat que proposava el mateix jurat.
Vostès varen desoir el jurat; nosaltres vàrem mantenir la
direcció perquè vàrem considerar, la vàrem respectar perquè
estava fent molt bona feina.

El tema del català, vostès el mesclen aquí, és absolutament
fals. Vostès han estat deu anys sense convocar places i
nosaltres les convocarem i nosaltres...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

... hi haurà direcció quan arribi.

Qüestionar la trajectòria...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera,...

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

... professional de determinades persones demostra la seva...

EL SR. PRESIDENT:

... se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 1546/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa als
problemes derivats del lloguer turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 1546/19,
relativa als problemes derivats del lloguer turístic... -silenci,
per favor-..., que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Sra. Maicas, té
vostè la paraula.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades, públic
en general. Bé, després del visionat de les pel·lícules
Overbooking i Tot inclòs, són moltes les reflexions que es
plantegen en aquestes dues pel·lícules que tracten d’analitzar
les conseqüències dels excessos del turisme.

Les Illes han esdevingut ens els darrers anys uns indrets
molt més turístics del que ja eren, ja no només tenim turistes
als espais més tradicionals, sinó que ara els turistes estan per
tota l’illa.

Fa unes setmanes sortir en premsa una notícia que un
propietari de lloguer turístic a Son Espanyolet denunciava
danys al seu cotxe a més d’unes pintades a la façana d’una de
les seves cases de lloguer turístic, on s’increpava l’amo de ser
prepotent, incívic, irrespetuós, maleducat i mentider,
comprovant-se d’aquesta manera que la “turistificació” de
l’espai va més enllà i que afecta greument l’accés a l’habitatge,
però també a la convivència.
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És per això que demanem al Govern, pensa el Govern de
les Illes Balears actuar davant els problemes d’incivisme i de
convivència als barris que genera el lloguer turístic?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta
Bel Busquets.

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

Molt bé. Moltes gràcies, president. Sra. Maicas, miri, li
explicaré una cosa, el Govern actua amb les competències que
té, però vostè sap que els problemes de convivència, els
problemes de renou, tot això és una competència municipal.
Així i tot, nosaltres redactàrem una llei, que vostès
conjuntament amb aquest govern ajudaren a aprovar, i en
aquesta llei incidirem en una sèrie de qüestions. Per a la que
vostè m’explica, incidirem en què, per una banda, els
propietaris havien d’informar els llogaters de les normes de
convivència que hi havia d’haver; havien d’informar, en el cas
que fossin plurifamiliars, que no és el cas, perquè ja sabem
que a Palma estan prohibits, s’havien d’informar de les normes
de convivència a espais comuns, etc.; si hi ha problemes de
convivència i actua l’autoritat municipal, en aquest cas la
policia local, això s’adjunta a un expedient i es pot obrir un
expedient des del punt de vista de turisme.

Però que quedi clar que els problemes de civisme i
convivència són qüestions municipals, les ordenances cíviques
són aprovades en ple municipal i les sancions i la revisió del
compliment també són competències municipals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Maicas, té vostè la
paraula.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, ja sabrà la consellera que aquesta pregunta està molt
relacionada amb la pregunta que ha fet el meu company Aitor
Morrás i amb la que realitzarà la meva companya Laura
Camargo, però també amb les que ja va fer també la meva
companya Laura Camargo en altres ocasions, és a posta que
realment els inspectors ara per ara no estan sancionant i, a
més, crec que una de les queixes que tenen aquests vesins és
que les activitats que es fan dins el lloguer turístic no són les
que corresponen a un lloguer turístic. 

De totes maneres, vull destacar que l’alcalde de Palma està
imputat per protegir els seus ciutadans prohibint el lloguer
turístic a tota la ciutat en pisos plurifamiliars. 

Fins on està disposat a arribar el Govern per evitar
pràctiques que posen en perill la convivència i l’accés a

l’habitatge? No han estat capaços en les darreres legislatures
de planificar per anticipat o evitar algunes de les
conseqüències d’aquest model, un model que mai no s’havia
qüestionat i ara, qui tracta d’aturar-lo? les polítiques
progressistes o ho impedirà la pressió dels lobbys turístics?

Valentia, senyors del Govern, valentia. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Sra. Vicepresidenta, té vostè la
paraula. 

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

Exactament, valentia, valentia per aprovar una llei que ha
possibilitat posar multes per valor d’1 milió d’euros a tres
grans plataformes, això és el poder. Avui sortia a un mitjà de
comunicació que Airbnb, ho podem dir públicament perquè
surt a un mitjà de comunicació, ha de pagar ja aquesta sanció,
no hi ha una suspensió cautelar; això ha estat possible gràcies
a una llei valenta que, li record, aprovàrem des del Govern amb
el seu suport i el suport de tots els grups parlamentaris. Va ser
possible, va ser possible posar aquestes sancions, ha estat
possible perquè s’ha aplicat la llei. 

A més a més, després parlam d’una qüestió que és la
zonificació. Vostè sap que allà on es permet exercir el lloguer
turístic està en mans dels consells i de l’Ajuntament de Palma.
L’Ajuntament de Palma, com vostè molt bé ha dit, va prohibir
que no es pogués fer en plurifamiliars, però la zona que vostè
m’esmenta són unifamiliars. Han de complir les normes de
convivència i si hi ha una denúncia des de la policia local
actuarem des del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 1550/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament a proveïdors.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 1550/19, que
havia de formular el Sr. Antoni Camps i Casasnovas, la qual
decau per absència del Sr. Diputat.

(Se senten veus de fons que diuen: “oooh”, algunes
rialles i remor de veus)

 



9130 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 166 / 26 de febrer de 2019 

I.9) Pregunta RGE núm. 1551/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al REB per a les Il l es
Balears.

Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 1551/19...

(Remor de veus)

... -silenci, per favor- relativa al REB per a les Illes Balears,
que formula el diputat Sr. 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. Aquesta pregunta
estava feta abans que el Consell de Ministres de divendres
passat aprovés el Reial Decret Llei del REB, quan vaig veure
la informació vaig pensar que tal vegada valdria la pena baratar
la pregunta, però després, dissabte, quan vaig llegir el text i el
contingut del decret llei vaig pensar que tenia més sentit que
mai.

Per tant, li demanam, pensa el Govern aprovar un REB
decent abans de finals d’aquesta legislatura?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, jo l’únic que li
demanaria, què fa vostè, es queda o marxa?

(Pausa de la intervinent)

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Perquè, com diu avui el Sr. Camps en premsa, justament...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... el Partit Popular necessita un electroxoc, jo  crec que es
troba en estat de xoc a partir de la fuga de vots i de diputats
que té i que no saben aturar; el que necessiten més aviat és un
brúixola per saber cap on han d’anar, senyors del PP. 

I quant al règim especial, Sr. Lafuente, jo esperava del
Partit Popular, un partit amb responsabilitat d’oposició,
responsabilitat d’Estat, que es congratulàs, donàs l’enhorabona

al Govern per haver aconseguit un règim especial després de
tota una legislatura de fer feina intensa on el Partit Popular a
alguna temporada n’ha feta de feina i ara hauria d’actuar també
amb aquesta mateixa responsabilitat.

La realitat és que hi ha un règim especial aprovat des de
divendres, com vostè molt bé ha dit, i que això sí que no poden
dir vostès de maig del 2015 que no es va aprovar, però sí que
ara és una realitat. Un règim especial que està basat en els
quatre pilars que sempre hem treballat de forma conjunta, i
que ara vostès hauran d’aclarir quina posició té, Sr. Company,
hauria d’aclarir quina posició té en aquest tema, però que està
basat en els quatre eixos de transport, energia, mesures fiscals
per ser més competitius els empresaris i inversió; i deixar la
inversió a la mitjana a Balears després de molts anys que això
no s’ha complit i de forma que s’acompleixi el que diu
l’Estatut.

És un REB, és una passa endavant, una passa important per
a la societat de les Illes Balears després de vint anys de no
tenir o de no avançar en el règim especial. Quina és la posició
del Partit Popular?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies. Gràcies, Sra. Consellera, per preocupar-se per si
em qued me’n vaig, jo crec que el Partit Popular del que es
preocupa precisament és pel conjunt dels ciutadans de Balears
i precisament es preocupa per la gestió del REB que fa aquest
govern. 

Vostès quan van arribar al Govern el 2015 es van trobar
amb un projecte de llei aprovat de règim fiscal per a Balears,
se’l van trobar aprovat pel Consell de Ministres el 2015, i en
el mes de setembre de 2015 van dir que no ho volien; una
irresponsabilitat, una irresponsabilitat va ser.

Però després en el 2018 van tenir l’oportunitat de negociar
i tenien ja tancat un règim fiscal amb el Govern del Partit
Popular i van tornar dir que no, una altra irresponsabilitat. I van
dir que no perquè se’ls acabava el discurs de Madrid me mata,
i no precisament per pensar en l’interès general i en l’interès
general de tots els ciutadans. Mentrestant els ciutadans de
Balears han perdut quatre anys i no s’ha pogut aplicar aquest
REB.

Desgraciadament el Govern de Sánchez ha fet un projecte
de lle i de pressupost on llevava un 20% de la inversió de
Balears i, a més, no posava cap partida per al REB; aquest era
el seu projecte de pressupost, que va quedar rebutjat pel
Congrés de Diputats i es van convocar eleccions davant la
interrupció de les negociacions del Sr. Sánchez amb els
independentistes de Catalunya.

I dins aquest context es produeix l’aprovació d’aquest nou
REB, un nou REB que no aporta absolutament res de nou, posa
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el 75% de residents, que ja hi era; posa allò del cable que ja
estava aprovat; les qüestions de transport, que ja hi eren; i
l’únic que posa és reproduir una disposició addicional de
l’Estatut d’Autonomia, que és una llei orgànica, i ho passa a un
decret llei; aquest és l’avanç. I açò ho justifica amb una
extraordinària i urgent necessitat, l’extraordinària i urgent
necessitat era només salvar la cara d’aquest govern, però ara
ja no hi són a temps.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, fem una mica de
memòria perquè sembla que també perden la memòria. El
REB del 2015 no estava aprovat, no era vigent i després el
Govern del Sr. Rajoy va continuar governant i no el va tramitar.
Crec que va ser un anunci electoral i prou.

Maig 2018, que vostès coneixen perfectament la
negociació que hi havia amb el Govern d’Espanya, saben que
no hi havia acord per molta roda de premsa que fes el Sr.
Company, ho saben perfectament.

Qui ha donat un REB a Balears, qui ha aprovat un REB a
Balears és el Sr. Sánchez,...

(Alguns aplaudiments)

... set mesos de Sr. Sánchez han donat molt més que set anys
de Sr. Rajoy.

I siguin responsables, actuïn en una qüestió d’estat com
aquesta amb responsabilitat, no facin electoralisme com fan
ara.

Li diré més: si governàs el Sr. Casado o la dreta trifàsica
no veuríem REB, no veuríem més autonomia, no veuríem...

(Remor de veus)
 
... la defensa dels interessos de les autonomies,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... això és el que vostès han d’explicar...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...i és un bon moment...

EL SR. PRESIDENT:

... moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 1553/19, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la competitivitat
del sector turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, la RGE núm. 1553/19,
relativa a la competitivitat del sector turístic, que formula la
diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular. Sra. Prohens, té vostè la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Vicepresidenta del
Govern, considera que el Govern ha actuat de manera adient
per incentivar la competitivitat en el sector turístic?

Tenim un 20% manco de reserves per a la temporada alta
segons el mateix sector; menys hotels oberts al mes de gener
i menys ocupació; les destinacions competidores que s’estan
recuperant; han derogat una llei turística que creia per primera
vegada en la reconversió de la planta hotelera, i l’aposta per la
qualitat enfront a la quantitat i que el Partit Popular tornarà a
recuperar d’aquí cent dies.

Tenen una ecotaxa doblada que, segons vostès, millora la
competitivitat i han deixat enlaire les mesures per afavorir la
contractació de fixos discontinus en temporada baixa i, a més,
té un sector que ja li diu a la cara que és hora que comenci a
conjugar un altre verb que no sigui el verb prohibir. 

Què podria sortir malament, Sra. Vicepresidenta, amb
vostè com encarregada de turisme?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Prohens, veig que no li varen passar molt bé els apunts
del que va passar dimecres passat a la reunió, a aquesta trobada
que hi va haver sobre competitivitat. Li varen passar quatre
titulars i vostè ha fet un argumentari, però vaja, o no els  hi
varen passar bé o és que no varen entendre res, que també
podria ser.

Simplement, vostès tenien un model basat en la
temporalitat, en la massificació durant l’estiu i en la
precarietat laboral. Nosaltres tenim un model que ens situa, no
sé si això li ho varen passar o li ho varen explicar, ens situa
com a vuitena regió, en unes regions... que són 280 les
analitzades, ens situa en un vuitè lloc en competitivitat i ens hi
situa per una sèrie de valors, que ara li explicaré, pels quals
també ha treballat aquest govern: pels nostres valors
patrimonials culturals, pels nostres valors en la natura, per la
qual ha apostat aquest govern, i ens valora com una destinació
competitiva amb uns bons allotjaments, etc.

I no em torni repetir que hem aturat tota la qüestió de les
reformes hoteleres o que els preus són molt cars per mor de
l’impost de turisme sostenible. Es poden continuar reformant
els hotels sense passar per turisme. Si es volen reformar
hotels sense créixer en nombre de places, no fa falta créixer
en més nombre de places, es poden continuar transformant i
modificant amb un permís d’un ajuntament, així de clar. I no
torni embullar la troca, així de clar. Qualsevol hotel, si no vol
créixer en places turístiques, que no pot créixer perquè
nosaltres hem posat límit, pot anar al seu ajuntament i demanar
un permís i podrà ser reformat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Prohens, té vostè la
paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Busquets, jo no sé vostè,
però jo no necessit apunts perquè jo sé de què parl...

(Remor de veus)

... i, a més, escolt el sector, Sra. Busquets -i a més escolt el
sector-, un sector que es queixa que vostè encara a molts no
els ha agafat mai el telèfon. I sap què diu el sector? El sector
valora de manera negativa aquests indicadors de què vostè
presumia, tota la gestió de l’administració. 

I sap quants d’hotels s’han reformat? No importa em parli
tan poc a poc perquè jo l’entenc si em parla aviat...

(Remor de veus)

..., sap quants d’hotels s’han reformat, Sra. Consellera? Zero
hotels, gràcies a vostè.

Això sí, hem tengut amb vostè  -i no ho dic jo- la pitjor
consellera de turisme de la història d’aquesta comunitat
autònoma i la millor consellera antiturisme -i li ho dic poc a
poc perquè m’entengui-, la millor consellera antiturisme
d’aquesta comunitat autònoma.

Què podia fallar? Què podia fallar quan tenim una
consellera comparsa, que calla quan el Govern d’Espanya
deixa enlaire els treballadors fixos discontinus d’aquesta
comunitat amb una mesura de bonificació que era bona i que
va aprovar el Partit Popular, i vostè, com a consellera
comparsa, no ha dit res, ha callat.

Què podia fallar si tenim una consellera que justifica els
atacs al turisme? Què podia fallar si tenim una consellera que
almanco ha fet el seu darrer acte d’humilitat i sap que d’aquí
a cent dies ja no serà en aquesta cambra i el turisme tampoc ja
no dependrà més de vostè. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Sra. Vicepresidenta, té vostè la
paraula.

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

No tenc temps per contestar-li la quantitat de mentides que
ha dit, però n’hi contestaré una: vostè només diu mentides,
com la mentida que va dir quan va dir que s’havia equivocat en
aquella esmena que tan bé li ha anat als sectors pels quals
vostè demana....

(Alguns aplaudiments)

... i que va ser celebrada per aquest senyor que estava darrere
vostè i que aviat, aviat han corregut les cadires perquè no es
noti.

(Remor de veus)

La meva conselleria, aquest govern ha apostat per una
qualitat en el turisme i això li dol i a més a més els resultats
ens avalen,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, se li ha acabat el temps.

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

... un allargament de temporada i millors contrac...
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(Se sent en timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 1543/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l’acci ó
conjunta de les Illes Balears amb Còrsega i Sardenya.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 1543/19, relativa
a l’acció conjunta de les Illes Balears amb Còrsega i Sardenya,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Sr. Castells, té vostè la
paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta, fa uns dies es va desplaçar a Brussel·les amb
representants de..., amb els presidents de Còrsega i Sardenya,
per fer front comú davant de la Unió Europea i mirar d’assolir
l’equiparació amb regions ultraperifèriques de la Unió Europa
com per exemple les Illes Canàries. 

Quin balanç fa del resultat d’aquesta visita? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta. Vostè sap que, i, a més, compartim, una de les
estratègies del Govern de les Illes Balears ha estat
precisament crear aliances entre diferents territoris espanyols
per defensar qüestions que ens són afins i que, per tant, podem
afrontar junts els reptes que tenim per donar solucions als
problemes de la ciutadania, i també ho ha estat fer aliances
amb territoris, en aquest cas insulars de la Mediterrània, amb
què compartim molts de problemes i amb què també
evidentment afrontam junts diferents solucions.

Com vostè recordava bé, hem fet una aliança estratègica
des de principi de legislatura amb Còrsega i Sardenya, vàrem
tenir la primera cimera aquí a les Illes Balears el novembre del
2016; després es va fer una altra cimera el juny del 2017 a
Cagliari; i després la vicepresidenta va visitar també Còrsega
i vàrem poder fer la tercera cimera. I darrerament -com vostè
hi feia referència- hem estat a Brussel·les fent una carta
conjunta entre les tres illes als tres estats membres, perquè
són els responsables després de negociar dins la Unió
Europea, sobre aquelles qüestions que ens afecten com a illes
i que fan que la Unió Europea no ens tengui considerats ni tan
sols... la nomenclatura que nosaltres diem de perificitat,
sabem que no som ultraperifèrics per la qüestió  de

quilometratge, però almanco la perificitat i, per tant, poder
optar als fons europeus, a diferents línies de fons europeus als
quals podríem optar si se’ns consideràs aquesta nomenclatura,
i  també tot allò que fa referència al topall del Decret de
minimis, per exemple, que compartim amb les diferents
regions.

La meva valoració és positiva. Vàrem poder estar amb la
comissària europea i hem enviat aquests testimoniatges de les
diferents regions als diferents estats perquè siguin els que
facin aquesta reivindicació.

Són negociacions que són llargues, però que crec que
s’han de tenir si volem resultats entre tots i totes. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Em sembla molt adequat fer front comú amb les altres
illes de la Mediterrània occidental o de la resta de la
Mediterrània per aconseguir interessos comuns, però la veritat
és que ja em conformaria amb equiparar-nos amb la mateixa
Còrsega o Sardenya, i ho dic perquè, com vostè sap, tenen
obligacions de servei públic amb la península, des de Còrsega
hi ha obligacions de servei públic amb aeroports de França i
des de Sardenya amb aeroports d’Itàlia. 

La connectivitat és un dels temes o de les preocupacions
principals dels ciutadans de les Illes Balears, sobretot per als
de Menorca, Eivissa i ja no cal dir Formentera, no tant dels de
Mallorca. Això ho pos en relleu perquè els problemes de
connectivitat a les nostres illes no són uniformes, cada illa té
una problemàtica diferent i, per tant, no es pot tractar aquest
problema com un tot. Concretament la connexió entre
Menorca i Barcelona és clau perquè ocupa el 65% dels
passatgers que entren o surten de l’illa i perquè és determinant
per a la competitivitat de l’economia de Menorca. 

En termes de connectivitat, doncs, Sra. Presidenta, el llegir
no ens ha de fer perdre l’escriure, i cal tenir molt clares les
prioritats, i crec que està clar que la prioritat del Govern de
les Illes Balears ha de ser la tarifa màxima a la ruta aèria entre
Menorca i Barcelona. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Castells.
Efectivament un dels temes que més parlam entre les altres
illes és tot el que fa referència a la connectivitat i és veritat
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que cada estat té les seves pròpies decisions i nosaltres a les
Illes Balears, i ells en això ens tenen enveja, hem aconseguit
el 75% de descompte per als residents, com vostè sap
perfectament durant aquesta legislatura, tant entre illes, com
entre illes i la península. I darrerament també hem aconseguit
millorar l’obligació de servei públic entre Maó i Madrid i,
efectivament, nosaltres treballam, com vostè sap
perfectament, entre Maó i Barcelona.

Dir-li que també una altra de les qüestions que vàrem
plantejar a la darrera reunió és crear una plataforma de treball
d’illes de la Mediterrània, que ja està en marxa i que la
treballam a través de les persones que tenim a Brussel·les les
tres oficines, de Còrsega, Sardenya i les Illes Balears,
precisament per presentar diferents iniciatives en el Comitè
de Regions, que és el que es treballa en aquest moment des de
les Illes Balears.

Per tant, és veritat que aquestes negociacions són llargues,
però també és veritat que duen els seus fruits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.12) Pregunta RGE núm. 1544/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa als
desnonaments.

Doncs passam a la dotzena pregunta, la RGE núm.
1544/19, relativa als desnonaments, que formula la diputada
Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Sra. Camargo té vostè la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia presidenta, bon dia diputats i
diputades. Els temes d’habitatge continuen sent d’actualitat o
de dramàtica actualitat en el cas de la nostra ciutat, en la qual
la setmana passada vam veure imatges terribles que, des del
nostre punt de vista i  segurament també des del seu, no
s’haurien de tornar repetir.

Estam veient setmana rera setmana notícies relacionades
amb aquest drama que ens fan veure que la situació no millora,
pisos de 6 metres quadrats a Palma, especulació immobiliària,
en la qual fins i tot hi participa el Bisbat, gentrificació a cada
vegada més barris de les nostres illes, preus en constant
increment, expulsió de població treballadora de les diferents
ciutats de les illes i preus que fan impossible l’accés a un dret
humà com és l’habitatge, ara també hem parlat abans amb la
companya Marta Maicas i Aitor Morrás respecte d’això, de
possible solucions i del que es fat i del que no es fa encara.

S’han fet passes, ho sabem, en aquesta legislatura, però les
imatges del desnonament de Can Capes de l’altre dia fan mal
al cor, i  en aquest cas concret, que és com la resta una
aberració total, el que es va veure es una situació encara pitjor
que és l’ús de la violència, que nosaltres consideram que això
mai no hauria de succeir, aquesta brutalitat policial per llevar
famílies de casa seva.

Nosaltres també voldríem conèixer si vostè ha demanat
una reunió amb la delegada del Govern, Rosario Sánchez, per
tal de revisar els protocols d’actuació en casos com aquests.
I, en general, tenim aquesta pregunta: pensa la presidenta que
es fa tot el possible per evitar desnonaments com el que va
acabar amb una càrrega policial la setmana passada a Palma?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, per treure
a debat una vegada més en aquest Parlament tot el que fa
referència al tema d’habitatge. Vostè coneix perfectament tota
la política d’habitatge públic que s’ha fet des del Govern de les
Illes Balears, evidentment pactada amb vostès i amb els que hi
han participat i són una de les referències dels acords pel
canvi que vàrem signar a principi de legislatura. Li faré un breu
esment.

Nosaltres, Sra. Camargo, som competents amb el que ho
som, vostè sap perfectament que quan hi ha un desnonament i
es demana la presència policial és decisió dels jutjats, no és
competència del Govern de les Illes Balears. Nosaltres
intentam tenir una política d’habitatge públic i fer habitatge
públic a les Illes Balears per poder garantir, com vostè sap,
aquest dret de l’habitatge als ciutadans i ciutadanes, i sobretot
evitar així la possibilitat que hi hagi gent que pateixi aquestes
situacions.

En aquesta legislatura s’ha fet un pas endavant molt
important en tema de política d’habitatge, quan veníem d’una
època de desert absolut en política d’habitatge públic; tenim
la primera Llei d’habitatge la qual obliga els grans tenidors;
tota la política d’habitatge i tot el parc d’habitatge es troba en
lloguer social; s’han adequat les rendes al que pot pagar la
gent; s’han passat les ajudes al lloguer i s’han multiplicat per
moltíssim, s’ha augmentat l’ajuda al lloguer fins als 900 euros,
com vostè coneix perfectament, i tantes i tantes altres coses.

I en aquest moment el Govern de les Illes Balears fa feina
en la construcció d’habitatge públic a totes les Illes Balears,
amb una especial atenció, com vostè sap perfectament també,
a la ciutat de Palma i a la ciutat d’Eivissa, que és allà on tenim
més problemàtica pública en termes d’habitatge.
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Per tant, estam satisfets de la feina que es fa des del
Govern de les Illes Balears en termes d’habitatge, ara,
evidentment, queda moltíssim de treball per fer, queden
moltíssimes persones que tenen aquestes necessitats i és una
política que no hem d’aturar i que, per tant, s’ha de continuar
a la propera legislatura amb aquesta mateixa intensitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, a nosaltres ens agradaria també
haver escoltat que vostè està d’acord que aquests tipus de
desnonaments amb brutalitat policial són senzillament
inacceptables, perquè sí que pensam que hi ha qualque manera
de poder intervenir en aquests protocols de desnonaments, i
segurament amb una reunió amb la delegada del Govern, amb
la qual vostè, a més a més, manté una molt bona sintonia,
podria ajudar a solucionar situacions com aquesta, evitar que
mai es tornessin produir.

Nosaltres no sabem en aquests moments quants més com
Antoni “Trump” queden dins el Partit Popular, però sí que
sabem que dins les nostres files tenim una obligació
claríssima en contra dels especuladors, en contra dels fons
voltor, en contra de la cobdícia dels mercats i sobretot a favor
de la gent i de protegir un bé com és el dret a l’habitatge.

Gràcies.

(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. Evidentment, Sra. Camargo, jo
compartesc que totes aquestes situacions de desnonament són
situacions absolutament duríssimes per a la ciutadania i per
això, des del Govern, que tenc l’honor de presidir, hem fet
feina intensament per aconseguir fer possible política
d’habitatge públic i fer habitatges públics per donar
possibilitat d’habitatge a molta gent que no la té, fins i tot
dedicant l’impost de turisme sostenible a la construcció
d’aquests habitatges. I a Palma amb una intensitat especial, he
de recordar que l’Ajuntament de Palma ens ha cedit 5 solars,
que hi ha 5 promocions en marxa, que hem signat ara un
protocol per fer a Can Domenge 244 habitatges públics. 

Per tant, crec que la diferència política entre uns i altres és
absolutament diferent, Sra. Camargo. I que queda molt de

treball per fer? Queda molt de treball per fer, però en aquest
moment hi ha promocions a Palma pactades per un número
total de 436 habitatges que ens posaran en una situació molt
diferent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RG E núm. 1736/19, presentada per
l’Hbl e. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa al règim especial de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 1736/19,
presentada en substitució de la RGE núm. 1547/19, relativa al
règim especial de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt. Sr.
Pericay té vostè la paraula.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Presidenta, ara tots els presents i estic segur que
també molts de membres de la societat civil balear han pogut
llegir el Reial Decret de nou règim especial de les Illes
Balears, jo l’he llegit i estic segur que vostè també ho ha fet;
el que ja no tenc tan clar és que dijous passat, vostè l’hagués
llegit, ni que fos en esborrany, perquè no s’entén que, havent-
lo llegit, vostè explicàs als representants dels partits i de la
societat civil que es varen reunir en el Consolat de Mar, el que
els va explicar.

Per tant, presidenta m’agradaria saber si troba que aquest
REB, aquest nou REB és aquell que els ciutadans de les Illes
Balears es mereixien?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pericay, per interessar-
se avui pel règim especial de les Illes Balears. Com vostè sap
perfectament, aquesta legislatura ha estat una de les qüestions
que nosaltres hem dit una política d’estat, una política
absolutament necessària per als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, i per això des del principi de legislatura ho hem
lluitat, no només el Govern de les Illes Balears, que no té més
importància, sinó conjuntament amb totes les institucions de
les Illes Balears, conjuntament amb la societat civil de les
Illes Balears, conjuntament amb la plataforma creada per
defensar la millora del finançament de la nostra comunitat
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autònoma i junts hem treballat intensament, amb els tres
governs que hem tengut a Espanya.

I sí, ara hem fet possible un règim especial que ha estat
aprovat ja per decret llei, per tant, ja en vigor amb les tres
potes importants que havíem definit i  un avantprojecte que
s’està definint amb l’altra pota, que són totes les
desgravacions fiscals als empresaris d’aquestes illes. 

I si em demana la meva opinió, Sr. Pericay, és una bona
eina que haurem de seguir millorant en el temps, sempre que
en aquesta cambra se segueixin defensant els interessos de les
Illes Balears i no un plantejament de recentralització que em
fa por que defensen alguns.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Miri, presidenta, vostè ha estat quatre
anys fent creure als ciutadans de les Balears que el seu Govern
aconseguiria un nou règim especial, que compensaria d’una
vegada i per a sempre el peatge de la insularitat. Vostè s’ha fet
fotos i més fotos amb la societat c ivil, ha comptat amb
l’absoluta lleialtat de les forces polítiques representades en
aquesta cambra, a pesar de no haver convocat la comissió
parlamentària de seguiment, ni haver comparegut vostè aquí
per explicar quin era l’estat del règim especial, en definitiva,
ha promès el món i la bola. 

I què tenim? Un reial decret ple de promeses i de
vaguetats, un reial decret ple de mesures electoralistes no
vinculants, que només generaran frustració entre els ciutadans.
El text d’aquest reial decret està ple, ho sap perfectament, de
“promourà”, “planificarà”, “fomentarà”, “podrà establir” i de
tecnicismes, digressions i restriccions, de concrecions cap ni
una, llevat de les que afecten el transport, que ja estaven en
part pactades, per tant..., i no li  vull parlar evidentment de
fiscalitat que no en diu res aquest reial decret.

Sra. Armengol, aquest REB és una estafa, aquest REB..., jo
no sé si el Sr. Sánchez l’ha estafada a vostè, però li puc
assegurar que és una estafa, una gran estafa per a les entitats
que hi van donar suport i, en general, per als ciutadans de les
Illes Balears. Miri, entre aquest document, que segur que
vostè recorda, encara que no el miri, i aquest altre, que és el
BOE, hi ha un abisme, un abisme; ha tengut quatre  anys per
aconseguir un nou REB i ha fracassat, hauria fet realment molt
millor deixant-ho per a la pròxima legislatura i no cremant-ho
ara amb una mesura que és escandalosament electoralista.

Sra. Armengol, vostè passarà a la història com la
presidenta “ni, ni, ni”, ni nou sistema de finançament, ni noves
inversions estatutàries, ni, evidentment, nou REB, com a

mínim aquell que nosaltres, tots els aquí presents i crec que
tota la societat balear desitjava.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És un poc agosarat, Sr. Pericay,
donar consells sobre règim especial quan vostès, com a partit
polític, l’únic que han fet per al règim especial de les Illes
Balears és deixar-lo congelat a la Mesa del Congrés dels
Diputats  i impedir que es tramitàs el règim especial que
s’havia aprovat en aquesta cambra parlamentària.

(Alguns aplaudiments)

I les propostes de Ciutadans sobre règim especial de les
Illes Balears no les coneixem, Sr. Pericay.

El que sí és cert és que hi ha un règim especial aprovat i en
vigor a partir del Consell de Ministres de divendres passat, un
règim especial que ens garanteix estar a la mitjana de les
inversions estatals, que és molt important, que, a més, les
inversions es poden decidir des d’una comissió bilateral, o és
això que no li agrada, la codecisió entre Govern d’Espanya i
Govern de les Illes Balears? Perquè ho critiquen, Sr. Pericay,
vostès a totes les altres comunitats autònomes.

Un règim especial que ja està en vigor i garanteix el 75%
de descompte, que tant ens ha costat aconseguir, que garanteix
també que el transport terrestre pugui ser subvencionable per
part del Govern d’Espanya i això no existia, que garanteix les
inversions necessàries per garantir l’energia a les nostres illes
per 1.600 milions d’euros, que és el que val fer aquestes
inversions. I un avantprojecte que es va aprovar en el Consell
de Ministres i que es tramitarà, que garanteix desgravacions
fiscals molt millors que a la proposta que hi havia a l’any
2015.

I vostè em demana, Sr. Pericay, és suficient per a les Illes
Balears? I jo sempre li diré no, perquè el meu Govern sempre
serà ambiciós per seguir defensant els interessos de les Illes
Balears. Ara, és un pas històric, sí, ho és, perquè des de fa vint
anys no es modificava el règim especial d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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I.14) Pregunta RGE núm. 1541/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a l’entrada en vigor del REB.

Doncs passam a la catorzena pregunta, la RGE núm.
1541/19, relativa a l’entrada en vigor del REB, 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, no sé quantes vegades li he demanat pel REB al
llarg d’aquesta legislatura, li havíem plantejat una pregunta per
si entrava en vigor, jo podria tenir la contesta que vostè ja ha
fet aquí en aquests moments. Però jo entenc que vostès havien
de menester qualque cosa per arribar a les eleccions.

A nosaltres no ens cauen els anells per dir i reconèixer que
hem donat una passa i que feia 21 anys, com molt bé deia
vostè, que no s’havia negociat, però no vol dir que això no
constati com ens han tractat sempre des de Madrid. Nosaltres
no estam contents i després de 21 anys en què s’ha modificat
el REB, pensàvem que arribaria qualque cosa més.

Jo crec que aquesta gent ens comença a conèixer i sap com
pensam i el REB realment té dues parts, una part que va
aprovar el reial decret llei i una altra part que s’aprovarà, si
Déu vol. I aquests tíos han après, i dic tíos sense massa
respecte, perquè és vergonyós, han après allò de què d’aquesta
primera part és no et preocupis, no et preocupis, no et
preocupis ja podem tremolar! I una segona part és: ja et diré
coses, amb la qual cosa no passarà mai.

Presidenta, no té aquesta sensació de què realment ens
diuen “no et preocupis i ja et direm coses”?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Font, per, efectivament,
debatre una vegada més sobre el règim especial que vostè ha
plantejat en moltes ocasions durant tota la legislatura i jo
agraesc la feina feta pel seu grup parlamentari, que va tenir
interès en venir a la reunió, poder parlar amb mi i amb la
consellera Catalina Cladera per parlar sobre el règim especial
de les Illes Balears, que, a més, va participar activament la
setmana passada a la reunió de dijous amb els agents socials,
econòmics, igual que ho han fet durant tota la legislatura. I jo
els vaig escoltar bé a tots i a totes, també als agents socials i
econòmics de les nostres illes i a les diferents formacions
polítiques que vàreu participar en aquesta reunió, en
l’explicació d’aquest decret llei.

Miri, Sr. Font, jo li vull ser molt clara, crec que és un
avanç molt important, aquest règim especial ja està en vigor,
és la primera vegada que es modifica des de l’any 98, a un
moment, a un context polític espanyol complicadíssim, com
a ningú se li escapa, a un context polític espanyol on els vents
bufen més cap a la involució autonòmica que no cap a l’avanç
de la descentralització. Per tant, en aquest moment s’ha
aconseguit que un règim especial s’aprovi per decret llei,
mesura absolutament extraordinària, que entri en vigor de
forma absolutament immediata, que aquest règim especial
dugui en la seva aprovació estar a la mitjana d’inversió, la
codecisió a través de la bilateralitat de les inversions, que hi
hagi tot el tema de transport, que hi hagi tot el tema d’energia
i l’avantprojecte amb les mesures fiscals que milloren el que
teníem abans.

Per tant, hem avançat molt Sr. Font i hem de seguir
avançant en benefici dels ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo crec, Sra. Presidenta, si aquest REB l’hagués aprovat el
Sr. Mariano Rajoy vostè no estaria contenta, és el que pens, és
el que pens. Tampoc no entenc el silenci escrupolós de MÉS
per Mallorca, em té sord de renou de silenci, em té sord, de
MÉS per Mallorca, així de clar!

Presidenta, si un es llegeix el BOE, s’adona que el que
tenim segur és el 75% de descompte, i és vera que hi ha una
voluntat política escrita i tal vegada més ben escrita que fa 21
anys, sobre que ens podrem reunir perquè hi ha segons quines
comissions i que hi ha la voluntat en dues reunions bilaterals
que ens duguin a la mitjana. Però que sigui segur això no ho té
ningú.

I, a més, no, no, i els diré qualque cosa més, qualque cosa
més que crec que és més important, jo tenc la sensació, aquí
avui hi ha tuits que van sobre si vostè ha enganat la societat
civil, ara acaba de dir el Sr. Pericay que és una estafa; jo ho
vull dir clarament: no és un engany seu ni una estafa de la Sra.
Armengol, és un engany continuat i una estafa d’una gent que
ens ignora, que són els líders del PP i els líders del PSOE, no
vostès dos, els que tenen a Madrid; que és una vergonya que no
ens coneguin, que no sàpiguen quin és el patiment de
Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca en qüestions tan
senzilles com que aquí un litre d’oli costa un 20% més que a
la península, o un quilo d’arròs costa un 18% més. Això no ho
saben, crec que si ho sabessin serien capaços de compensar-
ho.

Haurà de venir El Pi per arreglar-ho! Moltes gràcies.
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(Remor de veus)

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Font, evidentment hem
de seguir treballant sempre per defensar els interessos
d’aquesta comunitat autònoma, ara, que l’avanç és important és
molt important, que el reial decret està en vigor està en vigor,
que entre d’ells du la mitjana d’inversions, la du, i duen dues
comissions bilaterals que pactaran els pressuposts generals de
l’Estat.

L’única comunitat autònoma on el Govern d’Espanya haurà
de retre comptes abans d’aprovar els pressuposts generals de
l’Estat és aquesta comunitat autònoma; pactarem la mitjana
d’inversió territorialitzada, que els números són fàcils de fer,
perquè cada any hem estat entre 150 i 170 milions per davall
de la mitjana d’inversió; i pactarem les inversions que puguin
anar no només a la competència estatal, que és justícia, que és
ports i que és aeroports, sinó competències que ens interessen
més a nosaltres, com poden ser inversions en temes
ferroviaris, inversions en temes hidràulics i tantes i tantes
altres coses.

A més, deia, d’aquestes qüestions, crec que també és
important la garantia dels descomptes de transport, la garantia
i l’obligació que el Govern d’Espanya haurà d’anar a Europa a
defensar, llevar el topall del Decret de minimis, que també
vostè ha plantejat en moltes i moltes altres ocasions, i tantes
altres coses; i l’avantprojecte que s’està tramitant de les
desgravacions fiscals.

Per tant, Sr. Font, crec que sí, que estam avançant en
positiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 1742/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al nou REB i sobrecosts
de la insularitat.

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 1742/19,
presentada en substitució de la RGE núm. 1554/19, relativa al
nou REB i sobrecosts de la insularitat, que formula el diputat
Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular.
Sr. Company, té vostè la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, el juny del
2015 vostè va renunciar no a una proposta, com ha dit fa un
moment, vostè va renunciar a un acord de ministres amb un
règim fiscal especial per a Balears que suposava uns 190
milions d’euros anuals; aquella estava igual que està ara la
seva, ben igual, amb la mateixa tramitació, el mateix moment,
i vostè des d’aquí hi va renunciar. 

A l’abril del 2018 vostè, a pesar del que diu la consellera,
va renunciar a firmar un REIB de 380 milions d’euros amb el
Sr. Montoro, el teníem dins les mans i està escrit, i moltes
frases d’aquí estan copiades d’aquells dos documents, des de
la fiscalitat i des del que nosaltres dèiem fons d’insularitat. 

Bé, la pregunta, Sra. Armengol, és, vostè creu que amb això
que es va aprovar divendres passat, aquest REB, queden
solucionats els sobrecosts derivats de la insularitat?

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. Com vaig
poder explicar dijous a la reunió, on va assistir la portaveu
adjunta del Partit Popular i, per cert, va defensar la postura que
el Partit Popular donaria suport a aquest règim especial a
l’Estat, i crec que estaria bé que avui vostè ho contestàs, com
vàrem poder explicar a les diferents formacions polítiques, a
totes les institucions i a totes les entitats i agents socials i
econòmics, aquest règim especial és un bon règim especial,
ja, Sr. Company, aprovat, ja en vigor, a partir del passat
Consell de Ministres, que contempla les quatre potes que
havíem defensat des d’aquesta cambra parlamentària i des del
Govern de les Illes Balears: transport, energia, inversions
mitjanes de l’Estat i les desgravacions fiscals. Aquest és el
règim especial que ja tenim en vigor i que falta la tramitació
de la part fiscal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, aquestes tres potes o quatre potes,
ara n’hi ha afegida una, estan ben coixes. Miri, d’energia diu:
“promourà, planificarà”, ho ha dit el Sr. Pericay, això és el que
més es repeteix, “promouran, planificaran, fomentaran, el
Gobierno podrá establecer”, tot això són coloms que volen.
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En energia ens diu que planificaran un segon cable, ja hi és,
ja fa estona; que equiparan els preus d’energia, duim vint anys
amb l’equiparació del preu d’energia, Sra. Armengol, si això
li costa 300 o 400 milions d’euros a l’Estat espanyol.

Ens diu, com a gran cosa, que el 75% ara el recull dins una
llei, dins un projecte de llei; escolti, i on era més que a Llei de
pressuposts? Hem estat deu o quinze anys amb el 50% sense
estar mai dins el REB i l’hem seguit cobrant. És una gran
mentida, Sra. Armengol, no ha aconseguit absolutament res. 

Per canviar, perquè no es pugui dir que això és el REB del
Partit Popular, del Sr. Montoro, al fons d’insularitat l’han
anomenat “factor” d’insularitat, però escolti, li  han llevat el
més important que era la dotació, la resta ho han copiat
textualment, ho tenc per aquí si ho vol llegir, textualment el
destí, el destí és copiat textualment i totes altres coses. 

Del sector nàutic diu: “es constituirà una comissió mixta
per analitzar les potencialitats del sector nàutic”. Què és que
encara no les coneixen, encara les han d’estudiar, Sra.
Armengol?

I jo crec que vostè comet un error estratègic molt
important quan diu que ens hem d’equiparar a les inversions
estatals, això és sistema de finançament; vostè li ha pegat avui
o divendres una potada a la filosofia de la insularitat com no
se’n pot fer comptes, s’ha equivocada de tir, però moltíssim,
vostè ha mort quasi quasi, l’haurem de ressuscitar, la filosofia
de defensar la insularitat i els efectes negatius que té.

I jo  li  diria, Sra. Armengol, s’hauria d’haver preocupat
vostè que els seus fessin el que havien de fer perquè nosaltres
ho farem el que hem de fer, Sra. Armengol, no li hem fallat
mai, no com vostè a l’any 2015 que ens va fallar a tots els
ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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, aquest
govern ha negociat durant tota la legislatura un règim especial
per a les Illes Balears, evidentment hem agafat els texts i hem
anat treballant amb els tres governs, òbviament, i ho hem
explicat públicament i, a més, ho hem dit a la societat civil i
als partits polítics.

I, Sr. Company, no és un projecte de llei, és un decret llei
ja aprovat, ja en vigor i ara s’ha de convalidar a la Diputació
Permanent, i supòs que el Partit Popular, pel que entenc, hi
votarà a favor. Per tant, no vagi dient “és un gran frau”, no vagi
dient “és un desastre”, no, no, Sr. Company, és un gran avanç.

Vostès mai no varen presentar al règim especial res per al
tema de les inversions públiques de les Illes Balears, sap què
va fer vostè, Sr. Company, i el Sr. Bauzá? Se’n varen anar a
Madrid i varen renunciar a les inversions estatutàries, perquè
l’Estatut d’Autonomia marca que el règim especial és el que
ha de garantir la inversió mitjana de l’Estat a les Illes Balears,
per tant, no és una proposta nostra, és el que marca l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Vostès varen fer una proposta fiscal, Sr. Company, que
nosaltres hem millorat, el 75% de reserva d’inversions puja al
90% a l’avantprojecte que està pactat i aprovat en el Consell
de Ministres de divendres passat. Tot el que fa referència al
75% de descompte, que ha costat molt aconseguir-se, ara ja
està en vigor en un decret llei, que és molt important que fos
en el règim especial de les Illes Balears, i també la inversió en
transport terrestre. 

Sr. Company, tot el referent a energia també és molt
important que estigui a la planificació estatal. No és cert, el
segon cable entre Mallorca i la península no és a la
planificació energètica encara, Sr. Company, i suposa 1.600
milions d’euros d’inversió, Sr. Company.

I, sobretot, ho hem fet junts, societat civil, Govern de les
Illes Balears i institucions, hem treballat durant tota la
legislatura i hem avançat de forma important i seguirem
avançant en aquesta línia, Sr. Company, perquè nosaltres creim
en una Espanya plural i en una Espanya que respecti els drets
de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, donam per acabades les
preguntes de control al Govern.

II. Interpel·lació RGE núm. 11135/18, ajornada a la
sessió anterior, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern en relació amb
l’habitatge.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb l’habitatge, que fou ajornada a la sessió anterior.

Passam al torn d’intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Estamos ya a punto de acabar
esta legislatura y nos gustaría analizar cuál ha sido su política
de vivienda. Primero, conocer en qué situación nos
encontramos, los últimos datos nos dicen respecto al acceso
a la vivienda, entre otros, que el precio de la vivienda de
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alquiler ha aumentado más de un 40% desde el año 2015; que
el precio de la vivienda usada está un 33% más que la media
nacional, y los últimos datos...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, aturi un moment. Senyors i  senyores
diputats, un poc de silenci, per favor. Continuï.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... -muchas gracias-, y los últimos datos también nos sitúan
como la única comunidad autónoma en la que desciende la
compraventa de vivienda, y en este caso un 2,9%. Desde luego
son datos muy preocupantes y son datos negativos.

Y ¿qué ha hecho este  govern para intentar paliar esta
situación?, y digo intentar porque evidentemente con estos
datos podemos comprobar que no lo ha conseguido. Nos
gustaría que nos resolviese algunas dudas, entre ellas si piensa
poner en marcha en algún momento aquel Plan de lucha contra
los desahucios que preveía su acuerdo de gobernabilidad, que
debía estar en vigor los cien primeros días, ya que vemos que
aquel protocolo que usted nos dijo que habían acordado con
entidades no está funcionando y hoy hemos podido ver en este
debate parlamentario que eso es una realidad.

Respecto a su promesa de esa construcción de 511
viviendas de VPO, ¿nos podría concretar el estado de las
promociones? ¿Nos podría decir si se han iniciado las obras
y, en caso afirmativo, en qué fase se encuentran, o si ha
iniciado al menos la tramitación y en qué proceso de la
tramitación se encuentra la promoción de viviendas de
protección oficial de Son Gotleu, de la calle Regalo, la del
Molinar, la de la Calatrava, la del casc antic, la de Posada de
Montserrat, la de Nou Llevant, las dos previstas en el
Amanecer, la de Inca, la de Magaluf; en el caso de Ibiza, la de
Pere Matutes, la de Xarc, o la de Cubells; i en el caso de
Menorca, la de Sant Lluís i la de Maó?

También nos gustaría que nos pudiese explicar cómo
finalizó aquel famoso convenio que firmó usted con la SAREB
por el cual se cedían 75 viviendas a la comunidad autónoma,
y que le recuerdo que cuando le preguntábamos semana tras
semana cada vez iban siendo menos viviendas, si nos podría
aclarar finalmente cuántas viviendas se cedieron y cuántas
viviendas de esas cedidas finalmente han podido ser ocupadas.

También nos gustaría que nos explicase cómo está siendo
el desarrollo de la Ley de vivienda, en teoría, el principal
objetivo era dar solución a la emergencia social, y nos gustaría
que nos contestase ¿en qué situación se encuentra el decreto
que debía garantizar el derecho a la vivienda en situaciones de
especial vulnerabilidad?, porque, por mucho que usted lo
repitiese, la ley, como sabe, no garantiza nada y se debía
desarrollar este derecho mediante un decreto. ¿En qué
situación se encuentra este decreto que debía ser prioritario?

También nos gustaría que nos contestase en qué situación
se encuentra el Plan de rehabilitación de viviendas que se
debía aprobar también vía decreto.

También si se ha creado algún programa de cesión de
viviendas para incentivar a los propietarios de viviendas
desocupadas para ponerlas en el mercado a precios accesibles,
tal y como prevé el artículo 28 de la Ley de vivienda.

¿En qué situación se encuentra el servicio de
asesoramiento en materia de vivienda?

Y también si nos puede decir brevemente en qué situación
se encuentra o que previsión tiene de aprobación el resto de
decretos que prevé la ley.

Por otra parte, conocimos el día 11 de octubre la
resolución de la Secretaria General de Coordinación
Territorial, por la que publicaba el acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administrativa General del Estado
y nuestra comunidad autónoma en relación con la Ley de
vivienda, y dicho acuerdo establecía iniciar las negociaciones
para resolver las discrepancias con los artículos 5, 36, 38, 41,
42, 43, 45, 61 y 87.x) y disposición adicional undécima y
duodécima de la Ley de vivienda, que, básicamente, lo que
desarrollan estos artículos, que su gobierno..., porque esto
se..., esta comisión, este acuerdo se aprueba ya bajo un
gobierno socialista, que estos artículos no los ve muy claro y
tiene dudas de su constitucionalidad. Y estos artículos, como
le digo, son los que desarrollan la función social de la
vivienda, la garantía del mantenimiento de suministros básicos
y la expropiación del uso de la vivienda a grandes tenedores.
¿Nos podría confirmar si ya se ha llegado a algún tipo de
acuerdo respecto a estas discrepancias?

Respecto al mantenimiento de suministros básicos,
también recordamos aquel famoso fondo de pobreza
energética que, tras dos años de anunciarlo y varias mentiras
por su parte, recuerdo aun la cara de la Sra. Cladera cuando
usted dijo que la convocatoria dependía de un informe de
Hacienda, entre otras cosas, pero que finalmente parece que
puso en marcha la Conselleria de Servicios Sociales, pero aun
así, ¿nos podría decir cuántas ayudas se han dado en relación
a este fondo de pobreza?

Y al margen de esta cuestión, ¿llegaron a firmar o
promover algún tipo de convenio con las compañías eléctricas
al margen del que ya promovió el Partido Popular?

Y respecto a la expropiación del uso de la vivienda a los
grandes tenedores, que también la ley prevé que se debe
desarrollar vía decreto, y que también -como le he dicho 
antes- es objeto de las discrepancias por parte del Estado,
ustedes anunciaron que había 850 viviendas que se había
comunicado que estaban desocupadas por parte de los grandes
tenedores, ¿en qué situación se encuentran estas 879
viviendas?

¿Nos puede también explicar cuál es la situación del
decreto por el cual se regulan las viviendas desocupadas, el
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registro y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de
los grandes tenedores? Que, a su vez, ha vuelto a salir a
información pública parte de su contenido para adecuarlo al
Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de vivienda, que ya nos surgieron las dudas
de si lo que se tenía que adaptar no era la ley y en lugar de...,
la Ley de vivienda y no el decreto que desarrollaba esta ley de
vivienda, pero en cualquier caso finalmente este real decreto
ley no ha sido convalidado, fue rechazado por 241 votos en
contra, 1 abstención y 103 a favor en el Congreso. Teniendo
esto en cuenta, ¿cómo quedaría el proyecto de decreto que
regula todo el régimen de viviendas desocupadas por parte de
los grandes tenedores?

Si nos puede también aclarar otra cuestión y es relativa al
Cuartel de Son Busquets, ya que el pasado septiembre la Sra.
Armengol hizo público un comunicado en el que aseguraba
que el Ministerio de Defensa iba a mediar con el Ministerio
de Fomento para que se pudiesen construir más de 800
viviendas de protección oficial en el antiguo Cuartel de Son
Busquets. ¿En qué situación se encuentra esta promoción de
viviendas de VPO?

Y respecto a las ayudas de alquiler social, de las que
ustedes normalmente suelen presumir, obviando siempre que
la mayor parte de la financiación viene del Estado y que fue el
Partido Popular quien duplicó esta financiación en 2018 a
través del Plan de vivienda estatal, ¿nos podría confirmar si se
han pagado ya todas las ayudas otorgadas en el 2017?

Y por último, ¿nos podría decir cuántas personas están a
día de hoy en lista de espera en el IBAVI para acceder a una
vivienda?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Correspon ara al
representant del Govern, té la paraula el conseller Marc Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Fernández, una
vegada més per interessar-se i per fer possible afavorir debat
en aquesta cambra en matèria de política d’habitatge.

Començaré pel que crec que és una obvietat, cosa que no
sé si és compartida per vostè, però per nosaltres sí, i és que la
problemàtica de l’habitatge és sobretot i bàsicament un
problema estructural, no és conjuntural, és conseqüència d’un
model econòmic, territorial i social que demana intervenció
des de la cosa pública, des de la cosa pública, de manera
decidida, per ser capaç de contrarestar els efectes que el
nostre model comporta. I l’actuació pública no es pot
dissenyar únicament a través de mesures puntuals, a través
d’accions concretes, sinó que s’ha de fer sobretot des d’un

plantejament de la planificació, que jo aquí diria que ha de ser
a llarg termini, amb una visió transversal i amb molts de
recursos humans i econòmics.

A partir d’aquí idò al llarg d’aquesta legislatura hem fet
feina per dissenyar i per posar en marxa un engranatge que
quan vam arribar estava completament aturat, sense actuacions,
sense iniciatives, absolutament marginal, que no donava
resposta a una situació de crisi econòmica duríssima que feia
patir molta gent que tenia problemes d’habitatge.

Tota aquesta feina, per tant, de posada... d’inici de
maquinària en marxa s’ha centrat en tres grans qüestions: la
primera, la necessitat d’establir un marc jurídic. A aquesta
comunitat autònoma érem els únics que no teníem llei
d’habitatge de tota Espanya, mai no n’hi havia hagut una,
primera fonamental. La segona, la millora de la gestió de
recursos humans, amb poca gent per fer-ho possible. I la
tercera, amb una forta aportació econòmica, si en açò no hi ha
recursos econòmics en gran quantitat no és possible fer una
bona política d’habitatge.

I avui, com que és la darrera interpel·lació, vostè  ho
plantejava així, crec que val la pena que facem un repàs de
mesures, les més importants, les més importants.

Hem de començar pel marc legislatiu, que vostè se l’ha
saltat directament i crec que té una gran importància, perquè
tenim la primera llei d’habitatge -per cert, amb les
negociacions molt avançades amb el Govern d’Espanya, on
està pràcticament l’acord ja establert lligat a la qüestió
d’inconstitucionalitat, i perquè aquí devora segur que aviat es
podrà fer pública-, una Llei d’habitatge que per primera vegada
eleva a l’àmbit legislatiu tots els principals preceptes del
conjunt de reglaments que fins ara existien i que no havien de
ser a un àmbit reglamentari: característiques de l’HPO,
qualitat, disseny i habitabilitat dels habitatges, el deure de la
conservació dels habitatges, que fixava l’àmbit competencial
de les diferents institucions públiques, cosa que ni tan sols
teníem en aquells moments; mesures positives, a més a més
del foment de l’habitatge en programes de cessió, programes
de rehabilitació, de reforma, d’eficiència energètica, per
primera vegada ho tenim a una llei; que estableix la cessió
d’habitatge obligatòria per part dels grans tenidors i que ja ha
tingut efectes, perquè els grans tenidors, després de negar
durant tres anys que no tenien habitatge buit, l’han posat a
disposició de l’administració pública amb aquest registre
d’habitatges desocupats, 859 que en aquests moments ja s’han
cedit.

Hem creat el dret a l’habitatge, cosa que no és a cap altra
comunitat autònoma a Espanya, excepte el País Basc: si una
família no rep una resposta de l’administració i es troba en una
situació de vulnerabilitat, l’administració té l’obligació de
pagar-li un lloguer. 

La Llei d’habitatge estableix també el servei
d’acompanyament en matèria d’habitatge que serà integral,
universal i gratuït. Vostès van tancar les oficines d’habitatge
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de Menorca, d’Eivissa, ara tenim oficines d’habitatge a les
quatre illes i donam resposta des de la proximitat.

Vam regular, sí, la pobresa energètica, a través de llei i vam
garantir els subministraments bàsics, no només d’electricitat,
també d’aigua i de gas, i a través de la Mesa de Lluita contra la
Pobresa Energètica amb recursos específics que ens ha
permès arribar a les famílies que més ho necessitaven i que a
ningú no se li ha tallat durant aquesta legislatura la llum com
a conseqüència de trobar-se en una situació de vulnerabilitat. 

La qualificació permanent de HPO, qualsevol nova HPO
que es construirà a partir d’ara ho serà de per vida, cosa que
vostès les feien de deu anys i ens trobàvem amb els problemes
de sa Gerreria. L’obligació reforçada del dipòsit de fiances de
lloguer. La inspecció i règim sancionador, que ha garantit
precisament que les entitats financeres hagin de cedir aquests
habitatges. Elevam a rang de llei la Mesa autonòmica de
l’habitatge, de la lluita contra la pobresa energètica.

I tot açò, li he de recordar, va anar acompanyat d’una
esmena a la totalitat del PP, van ser els únics que van dir que
no volien aquesta llei, els únics que van votar en contra, amb
un plantejament d’una única esmena...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -d’acord-, és que és pràcticament el mateix, els van
acompanyar els de Ciutadans amb la seva esmena a la totalitat,
però s’hi van oposar a tot açò que ha suposat passes cap
endavant importants.

No només hem legislat, també hem gestionat, amb un Pla
d’habitatge, 511 habitatges, 51 milions d’euros ja
compromesos dels quals 62 habitatges a Menorca, tots en fase
de construcció en aquests moments, tots en fase de
construcció en aquests moments; 206 habitatges a Eivissa,
amb 17.800.000 euros, de les quals tres d’aquestes
promocions ja estan ara en aquests moments en licitació, i
abans o a mitjans d’aquest estiu s’iniciaran les obres a tots
ells; i on demà signam amb el Govern d’Espanya, amb el
Ministeri d’Interior, a Eivissa; la cessió del solar amb 243
habitatges i 27 milions d’euros a l’illa de Mallorca, on obres
començades, la del carrer Regal acabarà aquest mes de juny,
obra acabada, obres en construcció amb licitació d’obres en
aquests moments o en tramitació de projectes on el setembre
del 19 totes aquestes obres estaran en marxa.

Per tant, suposa un esforç, amb un plantejament nou, també
a la Llei d’habitatge, el que suposen les cooperatives
d’habitatge, a aquests 511 habitatges n’hi hem de sumar 117
més amb cinc promocions que ara es troben en licitació, per
si hi ha aquí cooperatives d’habitatge que les vulguin executar,
i n’hi ha d’interès en aquest sentit; amb mesures fiscals, que
també és important, com deducció per a assegurances i
impagament del lloguer de l’habitatge, deducció del lloguer
d’habitatge per trasllat de llocs de feina a una altra illa,
deducció del lloguer d’habitatge habitual per a joves
discapacitats o famílies nombroses, deducció a inversions en
la millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual fins a un

màxim de 400 euros cada un d’ells , on hi ha hagut 6.000
beneficiaris en alguns casos, 400 en uns altres, per tant,
funcionen també aquestes deduccions, i açò també és política
d’habitatge; on hem fet que l’ITS, l’impost de turisme
sostenible, puguin anar, recursos de l’ITS puguin anar
directament a política d’habitatge. Per tant, garantim que a
llarg termini hi hagi sempre recursos per seguir impulsant
política d’habitatge, i açò és fonamental, perquè tenim, per
tant, també ingressos garantits en paquets; a més a més de
convocatòries d’ajudes a habitatge a la rehabilitació d’edificis,
484 famílies beneficiàries amb 3.300.000 euros; ajudes a
l’accessibilitat, amb 79 famílies amb problemes de
discapacitat física que n’han sortit beneficiades; amb ajudes a
les ARU, a les àrees de reconversió urbana, amb 150 famílies
beneficiàries de rehabilitació dels seus habitatges i 1.300.000
euros per a aquestes ajudes; amb ajudes al lloguer d’habitatges
amb 17 milions d’euros que durant aquests tres anys haurem
arribat a 7.500 famílies que cada mes se’ls haurà anat pagant
el 50% de l’habitatge; hem dedicat a més 3.300.000 euros al
manteniment dels habitatges de l’IBAVI, i jo crec que açò
demana també obligatòriament un anàlisi de la deixadesa i de
la mala gestió en què ens trobàrem l’IBAVI on hem hagut de
fer un esforç per reduir la morositat, amb totes les crítiques
seves perquè no hi estaven d’acord; on hem fet, a més a més,
una aposta per adequar les rendes dels ciutadans usuaris on ja
no sigui una qüestió de metres quadrats que fixi el preu sinó
que vagi en funció de les rendes familiars, més de 160
famílies ja amb expedients finalitzats i revisades les seves
rendes i 40 més en tramitació, més de 200, per tant, al llarg
d’aquesta legislatura. 

Hem fet un esforç molt gros per incrementar el parc
públic de sòl públic que puguem tenir on vostès a la legislatura
passada venien el que es van trobar, i nosaltres en aquesta
l’hem incrementat. Quan vam arribar ens vam trobar 110.000
metres quadrats de sòl públic que no van aconseguir vostès,
sinó que venia de l’època Carbonero i dels anys anteriors.
Nosaltres el deixarem en 230.000 metres quadrats de sòl
públic, el multiplicam per dos, i aquí no hi ha Can Domenge,
on hauríem de posar encara 53.000 metres quadrats més. Crec
que val la pena que en siguem conscients.

Tenim més de 100 habitatges, 103, cedits a les entitats
socials, quant que açò suposa també una política important per
poder ajudar a aquelles entitats que fan política social i que
tenen necessitats d’habitatge a qualque moment. 

I amb tot açò, ja acab perquè el temps se m’acaba, no
només acabam aquí, açò és el punt de partida d’una continuïtat;
qui arribi no només es trobarà tots aquests projectes en marxa,
no només es trobarà més de 200.000 metres quadrats de sòl
urbà públic per poder construir habitatge, es trobarà 84
milions d’euros compromesos en els pròxims quatre anys per
poder continuar fent política d’habitatge. 

Aquí ara la pregunta és obligada: vostès, quan arribin, faran
com va fer e l Sr. Company quan va arribar, que va ser
abandonar qualsevol iniciativa i posar-se a vendre el sòl públic
que tenia per intentar fer caixa o decidiran continuar impulsant
noves promocions, construint nou habitatge públic, donant
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noves ajudes a qui més ho necessita, impulsant nova legislació
que protegeixi als ciutadans que més necessitats tenen? Quin
dels dos camins agafaran vostès? Perquè el darrer que van
agafar ja el coneixem, i va ser el pitjor que podia tenir aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Pons. Rèplica per part de la
diputada Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sr. Pons, lo que tengo claro es
que el problema de la vivienda hay que resolverlo y desde
luego que estos cuatro años no han servido para ello. Respecto
a su intervención la verdad es que me ha concretado muy poco,
dice que están a punto de alcanzar un acuerdo con el Estado
respecto a las discrepancias de los artículos que antes le he
mencionado, ¿nos podría decir aproximadamente cuándo se
cerrará este acuerdo y si cambiarán sustancialmente los
artículos en los que había discrepancias? Porque
evidentemente parte de la regulación y de las medidas que
ustedes están poniendo a cabo se verá muy afectada si cambian
estos artículos. 

Respecto a las 859 viviendas desocupadas me surge la
duda, ¿se han cedido oficialmente o se han comunicado? ¿Está
en vigor el decreto ya que establece el registro? Y si me puede
decir, ¿qué van a hacer con estas 859 viviendas y cuándo van
a hacerlo?

Y le digo yo, le he mencionado la ley y le he pedido que
me explique cuándo se van a desarrollar todos los decretos
que prevé esta ley, porque ya le digo que el contenido de la ley
lo conozco y, como lo conozco, sé, y ya le dijimos en el
debate parlamentario cuando tramitábamos esta ley, que era
una ley muy poco operativa ya que establecía numerosos
decretos y numerosos reglamentos para poder llevarla a cabo.
En concreto le vuelvo a repetir, ¿cuándo y en qué situación
está el Decreto de emergencia social?, aquel que debía
garantizar el acceso a la vivienda a aquellas personas que
estuviesen en situación de vulnerabilidad, ¿cuándo será una
realidad este derecho que no es el que establece la Ley de
vivienda y que debe establecer este decreto?

Respecto a las ayudas del alquiler tampoco me ha
contestado, ¿se han pagado ya las ayudas de alquiler, todas las
ayudas de alquiler del 2017?

Respecto a la promoción de las viviendas de VPO lo que
me ha quedado claro es que hay un retraso bastante substancial
respecto a lo que ustedes plantearon y presentaron en el 2017,
la promoción de Son Gotleu, por ejemplo, debía terminarse en
enero de 2018; las obras del Molinar, de la Calatrava y del
casc antic debían haberse iniciado ya el año pasado. Todas las

obras, perdón, todos los proyectos debían haberse iniciado en
el caso de Mallorca también el año pasado. Igual que en Ibiza,
usted ha dicho que hay algunas iniciadas respecto a la
tramitación y otras no y, sin embargo, según su planificación,
todas debían estar iniciadas ya en el 2018. Respecto a
Menorca, por ejemplo, en Sant Lluís debía estar terminada
también la promoción, y sin embargo usted ha dicho que no;
y también debían iniciarse en febrero de 2018 las dos que se
prevén en Maó. Es decir, todas las promociones que usted
planteó o que ustedes plantearon llevan un retraso substancial
y la realidad, según lo que usted nos ha dicho, es que no va a
haber ninguna vivienda de protección oficial construida
cuando acabe la legislatura, según lo que nos acaba de decir
ahora mismo.

Respecto..., no me ha contestado respecto al
mantenimiento de los suministros básicos, si ustedes llegaron
a firmar o promover algún tipo de convenio con las compañías
eléctricas, al margen del que ya firmó el Partido Popular.
Tampoco me ha explicado en qué situación se encuentra aquel
convenio que firmaron ustedes con la SAREB y cuántas
viviendas se han puesto a disposición de las familias o las
personas que así lo necesitasen. Tampoco me ha concretado
el resto de decretos que prevé la ley, cuando se van a aprobar
o qué planificación tienen.

Y respecto al decreto que debe regular la expropiación de
viviendas por parte de los grandes tenedores, tampoco me ha
aclarado en qué situación se encuentra, teniendo en cuenta
además que se había intentado adaptar al real decreto ley que
aprobó el Estado, pero que finalmente fue rechazado por el
Congreso, tampoco me ha aclarado en qué situación se
encuentra precisamente este decreto. Tampoco me ha aclarado
en qué situación se encuentra la promoción de viviendas de
VPO, que la Sra. Armengol anunció en el Cuartel de Son
Busquets. 

Y si me puede contestar en su próxima intervención a
todas estas dudas, pero yo creo que, Sr. Conseller, lo que
usted no puede negar son los datos, los datos que les he dado
anteriormente y que hemos podido debatir en múltiples
ocasiones aquí, los datos respecto al acceso de viviendas son
cada vez más negativos y pese a sus acciones que hemos
podido comprobar muy pocas, como ya le dijimos y le hemos
dicho muchas veces, se habrán materializado esta legislatura,
pese a contar con 1.300 millones de euros más, pese a ello
muy pocas acciones se habrán materializado.

Y ustedes además se han dedicado a imponer, a
criminalizar al ciudadano y a crear inseguridad jurídica y a día
de hoy hay menos viviendas de alquiler a disposición, son más
caras, se venden menos viviendas. Sus leyes de vivienda y del
suelo ponen trabas a la iniciativa privada para que puedan
incrementar el parque de vivienda y esto además sin haber sido
capaces de dar soluciones eficaces desde el nivel público, y
además pretenden cargar con otras iniciativas y medidas al
ciudadano con su responsabilidad.

Le vuelvo a recordar que los datos son los que son y la
realidad, aunque usted lo quiera negar, es que va a acabar la
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legislatura y el problema de acceso a la vivienda se habrá
agravado. Hoy es más difícil  acceder a una vivienda en
Baleares que en junio del 2015, por mucho que usted no
quiera admitirlo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que li he donat bona
resposta, insistesc en qualsevol cas en les qüestions que
m’hagi pogut deixar les hi explicaré ara. Li dic que hi ha un
acord pràcticament tancat amb el Govern d’Espanya, on no
anirem a tribunals i que aquest acord no suposa canvis
substancials, per sorpresa seva, l’Advocacia de l’Estat valora
des d’un plantejament, l’obligació de la cessió obligatòria dels
grans tenidors. Miri, han tornat perdre, el Consell Consultiu
ens va donar la raó, en contra del seu discurs, i l’Advocacia de
l’Estat ens torna donar la raó en contra del seu discurs. Què
diferent que hauria estat que hi hagués encara el Sr. Rajoy i
com els hauria agradat fer batalla a la contra en aquesta
comunitat autònoma, perquè a la gent no els anés bé i en canvi
segueixin defensant als que més en tenen, sobretot als bancs,
que és al que s’han dedicat durant tot aquest any!

La cessió obligatòria, el decret ja ha acabat l’exposició
pública, el remetem ja al Consell Consultiu i abans d’aquesta
legislatura estarà aprovat i aquest és (...) important. El
desenvolupament ve ara després i la propera legislatura jo li
deman: què faran, derogaran la Llei d’habitatge? No han sabut
contestar per a res. Tornaran defensar una altra vegada els
grans tenidors? Venga, idò ja tenim un titular al·lots, ja el
tenim, ja el tenim, el Partit Popular quan arribi tornarà
defensar els bancs abans que els ciutadans! Aquesta és la
política en què..., açò són les dues maneres diferents
d’entendre, efectivament, a qui defensa cada un. Vostès
defensen els bancs, nosaltres defensam els ciutadans.

Quant a Son Busquets. Els dos ministeris estan negociant
en aquests moments el preu perquè hi pugui haver la cessió.

Quant als habitatges després farem el repàs, home aquí
podem fer comparativa, en aquesta legislatura vostè diu que hi
ha retard en 511 habitatges, i a la passada? Sumam, sumam,
sumam, zero, cap habitatge; 511 a 0. És més, en tenien 2 que
els van vendre, per tant, fins i tot hi van perdre, Sra. Fernández.

Els subministraments bàsics, vam crear la Mesa de lluita
contra la pobresa energètica, 400.000 euros destinats
exclusivament a açò, amb acords amb les entitats socials ,
Caritas i Creu Roja, que han gestionat aquests recursos, no ho
hem fet fins i tot nosaltres, amb convenis amb ells. I tant que

han donat bon resultat, no hem tingut problemes des d’aquesta
perspectiva, hem ajudat la gent que més ho necessitava.

El Reial Decret Llei d’habitatge al qual vostè feia
referència abans, que suposaven del Govern d’Espanya
contractes de lloguers de 3 anys passen a 5 anys,
l’obligatorietat que tot l’habitatge turístic no pugui tenir
contracte, hagi d’anar sempre per la via..., no pugui anar per la
via de la LAU i hagi d’anar sempre per la normativa
urbanística, l’opció dels ajuntaments a apujar i a gravar els
pisos buits amb un 150% de l’IBI, l’actualització anual del
preu no podrà ser superior a l’IPC, tot açò vostès ho van votar
en contra, tot açò vostès ho van votar en contra i no ho van
permetre, d’acord. N’estan orgullosos? Val.

Per tant, llavors quina política defensen vostès? No estan
d’acord que els bancs cedeixin pisos buits, no estan d’acord
que si hi ha habitatge buit se’ls pugui apujar l’IBI, no estan
d’acord que els lloguers en lloc de 3 anys siguin de 5 anys, i
vostès qui defensen idò, quina política d’habitatge pretenen fer
la propera legislatura? La mateixa, per tant, la del Sr.
Company, la del no fer res, la de la mala gestió, la de la
defensa dels qui tenen molts...? És açò la política d’habitatge,
així volen solucionar vostès realment el problema? Jo crec
que açò és realment una equivocació.

I acab ja, i acab tal vegada amb aquesta reflexió, vam arribar
i no vam trobar res, res. En aquests moments ara hi ha
habitatges que es construeixen i que és a punt de finalitzar la
seva construcció, hi ha obres que en aquests moments es
liciten, hi ha projectes que en aquests moments es redacten,
hi ha ajuntaments que en aquests moments ens cedeixen sòl;
hi ha institucions amb les quals hem tancat acords i que amb
recursos propis tenim ingressos econòmics. La Sra. Cladera
anunciava avui les 12 places, 13 places més amb més recursos
humans. Tot açò és una roda que hem començat, redactant
projectes, cedint sòl, licitant obres, acabant obres, hem entrat
dins la roda una altra vegada. I açò val un esforç immens, un
esforç immens que no es pot aturar, Sra. Fernández, que ha de
tenir continuïtat, amb característiques diferents i amb
plantejaments..., però que les línies no poden arraconar-se una
altra vegada.

I amb el discurs que ha fet vostè, la veritat és que me’n vaig
encara més preocupat, a no ser que tal vegada tengui pensat
fer... es converteixi en companya de viatge del Sr. Camps, però
si no és així me’n vaig encara més preocupat del que fins ara
havíem sentit, perquè amb aquesta claredat no l’havíem vist
encara mai en aquest Parlament, de defensar obertament, fins
i tot que s’indigni per defensar els grans tenidors.

No és aquest el plantejament, ni és aquesta la bona política
d’habitatge que en tot cas es pot plantejar.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Pons. 

III. Moció RGE núm. 1435/19 , presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transport públ i c, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 1435/19, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11022/18.

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
darrera moció en matèria de transport públic d’aquesta
legislatura és un balanç que potser no agradi als grups que
donen suport al Govern, però no fa més que constatar fets i
realitats i si ho volen negar ho neguin, però són fets i realitats
tangibles, i més després d’una interpel·lació on el conseller
no va voler contestar qüestions que li varen ser plantejades a
la primera intervenció i a la rèplica, perquè no hi ha resposta,
o almanco que no sigui de rialles.

Dins aquesta moció hi ha set punts de constatar aquests
fets  o realitats tangibles; dos d’intentar, una vegada més,
peticions, o instar el Govern coses que ja ens han dit que no,
però que creiem de caixó, sincerament; i una que és la
consecució d’aquestes constatacions, que és reprovar la
política de transport públic d’aquesta legislatura.

En un dia de col·lapse total a les nostres carreteres, amb
unes cues i un col·lapse de 10 quilòmetres, 10 quilòmetres,
dues hores a primera hora del matí, el tercer dia consecutiu a
la carretera de l’aeroport, l’accés a la via de cintura, on milers
de ciutadans no arriben a la feina, no arriben als col·legis dels
nins, no arriben a l’aeroport, idò en un dia, on jo crec que avui
ja no només és parlar de si hem de fomentar o no el transport
públic, que, per suposat que l’hem de fomentar, però ja no
només parlam d’això, parlam que no ens podem moure, que
no, no..., ni per carretera ni en cotxe privat ni públic. Aquesta
és la situació que no ens podem permetre en una illa, més en
una illa turística, un caos dins una inacció d’aquest govern que
ni tan sols té projectes ni de carreteres, ni de transport públic
per donar solucions.

Per tant, pas al contingut d’aquesta moció en un tema tan
important aquesta legislatura i precisament constatar, en
primer lloc, que per ser la tercera legislatura consecutiva en
què ha governat el pacte de progrés en els darrers vint anys no
hi ha cap canvi de model en transport públic tangible, res.
S’han fet coses, s’ha electrificat, no dic que no, s’han fet
millores, però no hi ha cap canvi de model, aquest canvi de
model que prometen, que abanderen... No, no existeix, ni una
paraula d’aquest...

Pel que sí serà recordada aquesta legislatura és pel
descompte aeri del 75% que és del Partit Popular, que em
pareix molt bé que vostès se vulguin penjar..., em fa gràcia i
tot, però és el Partit Popular qui va... qui ha aconseguit aquest
75% i un govern del Partit Popular, basta veure el pressupost
que presentava el Sr. Zapatero que gràcies a Déu no es va
aprovar.

Constatam també que en aquesta legislatura el transport
públic no ha estat una prioritat, no ho ha estat en l’àmbit
pressupostari. En aquest darrer pressupost sí que hi ha
transport terrestre, però no es podran gastar perquè a MÉS no
volen votar que es gasti en transport públic. Res en inversió
ferroviària, un pressupost de 20 milions d’euros, ni un
quilòmetre nou de via ferroviària i ens deixen en projecte -en
projecte- un quilòmetre i mig. Això és el que deixen al
projecte, que quedi ben clar.

I també constatar que no s’han adjudicat les concessions de
transport públic que era una obligació legal. Un conseller que
posa tantes d’obligacions legals, als habitatges, als cotxes,
etc., ell no acompleix una obligació  legal que té amb els
ciutadans, que era posar un servei públic, unes concessions
que ve des de fa anys i se sap perquè ha incomplert e l seu
calendari. Ell va posar el seu calendari dins un pla insular, o
sigui que ja no és un tema que si les concessions s’han
impugnat o no, perquè això pot passar a molts dels concursos,
sinó que les seves previsions de posar-ho en licitació es varen
torbar un any més dins el seu propi pla i aquesta situació fa
que avui estigui encara suspesa la qual cosa al 2019 no
funcionaran, segur perquè tenen sis mesos més per posar-ho
en marxa, aquestes noves concessions.

I fem una pròrroga d’unes concessions que no feien
comptes continuar, que ningú no els havia dit res, amb uns
autobusos vells, amb uns autobusos que es cremen i aquesta
garantia..., qui garanteix aquest funcionament d’aquest
transport quan només tenim 10 milions d’euros que no vol
gastar en aquestes... almanco durant aquest any per evitar que
hi hagi aquests autobusos vells, per evitar que hi hagi aquesta
imatge, per evitar que hi hagi tan poques freqüències, que
augmentin, que hi hagi rutes exprés, les necessitats en un
moment col·lapsat. Idò això és el que constatam, aquest
incompliment i el que tendrem aquesta propera temporada alta
per un incompliment del conseller al qual ningú no el multa,
ell multa els ciutadans, però a ell ningú no el multa, no ha estat
una prioritat.

Constatam que les xifres d’usuaris que va publicar el
Diario de Mallorca oficials, perquè no estan en la web, però
després el conseller en la seva interpel·lació les va assumir
com a pròpies perquè són dades oficials almanco, no?, que no
es corresponen amb la realitat. Ja ho vaig dir en la
interpel·lació. Em va dir que em donaria totes les dades,
encara estic esperant que em doni totes les dades.

Evidentment no negarem que hi ha més usuaris al transport
del tren, com ensardinats, no perquè hi hagi millora de serveis,
és perquè estam com a sardines perquè les carreteres estan
col·lapsades, la gent no arriba a la feina, idò agafen el tren,
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però això no és que sigui... que hi hagi més trens i que hi
hagi..., no, no, i van així pobrets perquè... perquè no... per la
situació de mobilitat que hi ha.

Però un exemple molt clar, molt clar, d’aquestes dades, en
transport terrestre regular les dades oficials és que en el 2016
hi havia 9.400.000 usuaris; que en el 2017, 9.900.073, i el
2018, 10.100.000, aquestes són les dades. Idò el Pla insular
de transport terrestre marca com a objectiu per al 2028, 11,
amb la qual cosa ja hi ha arribat quasi el Sr. Marc Pons, ja hi ha
arribat sense posar les noves concessions, ell tot sol ja hi ha
arribat.

Miri, Sr. Pons, el pla insular, sap què diu del 2017? 9,5
milions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no... diu... diu... no, no, no, diu el pla: “Las fechas de
viajeros transportados en 2017 disponibles a día de hoy -
era el mes de setembre, eh?, quan es publicava- apuntan a que
se podrían consolidar los 9,5 millones”, i varen ser
9.900.000...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, el darrer es temporada baixa. Miri, són una mentida i
vostè ho sap, perquè el seu propi pla publicat a un BOIB parla
de 9,5 milions d’euros i vostè diu que són 9.900.000, i no és
vera, Sr. Pons, perquè ja és negar la realitat del que vostès
posa a les xifres als seus plans com volen i vostè ho sap.

Bé, constatam també que el Govern no ha estat capaç de
signar un conveni ferroviari (...) de l’Estat, no ha estat capaç i
de 100 milions d’euros ridículs, no és que tampoc..., però no
n’ha estat capaç.

I tenim un REB que tampoc no concreta res, ja els ho vaig
dir: amb partida pressupostària, per favor, deixin de dir que el
conveni ferroviari de l’anterior legislatura, el Sr. Company el
va rompre, perquè no és vera, era un conveni sense partida
pressupostària, era una declaració d’intencions, varen
adjudicar el tren d’Artà sense tenir les partides
pressupostàries. Per favor!, deixin de dir mentides, ho diran,
ho tornaran dir, ho tornarem sentir, però no és la realitat. I ja
li dic: el REB tampoc no posa cap partida pressupostària,
tampoc no posa cap quantitat, per la qual cosa ens trobam el
mateix, que podran o no podran posar i continuarem lluitant,
però constatam que no n’han estat capaços ells que... idò
bravejaven tant d’aquest conveni ferroviari.

Constatam que un import de carreteres, 300 milions
d’euros, que ens va donar una sentència judicial a l’any 2010,
una sentència que el Sr. Carbonero va ficar en un calaix.
Aquesta sentència aquest govern no l’ha volguda demanar, la
seva execució... ja no dur el Govern als tribunals que diu la
Sra. Armengol que en el REB haurem d’anar als tribunals,
imagini si començam bé amb el REB, sinó demanar l’execució
d’una sentència davant el Ministeri de Foment o davant el
Tribunal de Justícia, perquè aquests 300 milions d’euros no

vénen de cap protocol, sinó que vénen d’una injustícia que la
Sra. Álvarez va fer de forma molt greu cap als ciutadans de les
Illes Balears.

Per tant, constatam que aquests 300 milions d’euros no
han estat capaços..., que és una vergonya demanar l’execució
de la sentència judicial que ja estaria pagat, que nosaltres
vàrem començar a cobrar directament aquesta sentència, el
varen substituir per un protocol; aquest protocol, com que és
una declaració d’intencions no es pot dur als tribunals i diuen
que a l'EB li duran que també és una declaració d’intencions i
tampoc els Pressuposts General de l’Estat que això ja és... bé,
és realment és d’acudit, contemplen aquests 300 milions
d’euros els pressuposts generals de l’Estat que, gràcies a Déu,
idò es varen... es varen... no es varen admetre a tràmit.

Instam dues coses lògiques, hi ha una partida de 10 milions
d’euros -10 milions d’euros ni més ni manco- al pressupost
per al transport regular, d’augment, que no es podran gastar
perquè no s’ha complert l’obligació d’adjudicar les noves
concessions i nosaltres vàrem demanar al pressupost, idò que
es gastin aquest 2019 amb les concessions, amb les
necessitats que hi ha, que hi hagi més freqüències amb les
concessions que hi ha, que puguin posar uns autobusos, llogar
uns autobusos nous, no ho sé, sistemes perquè almanco la gent
pugui començar a gaudir d’aquesta... d’algun benefici en
transport perquè estam amb unes concessions al límit.

Idò no volen, tenint la partida dins el pressupost del
Consorci de Mallorca és... el primer conseller que vota que no
es vol gastar això en transport, en una legislatura i amb unes
necessitats que són imperioses, que són ja que la gent està...
sumida en un col·lapse total cada dia, cada dia i ha de
començar encara la temporada alta.

Instam que modifiquin les previsions del Pla de mobilitat
de les Illes Balears que diuen que al 2019 hi haurà 100
milions d’euros a Serveis Ferroviaris de Mallorca, que n’hi ha
20, i que n’hi haurà 100 els propers anys, quan no tenim cap
conveni ni cap partida, almanco no planifiquin inversions
sense tenir ja no garanties, sinó sense tenir els doblers
clarament perquè els han dit que no.

En definitiva, senyores i senyors diputats , serà una
legislatura on ja dic, ja no és si hem de..., que per suposat que
sí, hem de fomentar el transport públic com a alternativa i que
per suposat que sí, ja no parlam d’això. Parlam que estam
col·lapsats, que tenim una infraestructura com la de
l’aeroport, vital i bàsica, col·lapsada, que no hi ha cap previsió
de cap infraestructura viària perquè per part del Consell de
Mallorca, per part d’aquest govern, que quan vol, per recuperar
el tren de Sóller sí que en té les competències, cap previsió de
fer un tercer carril a S’Arenal, cap previsió de (...) a la via de
cintura, cap previsió de fer res en transport ferroviari perquè
els ciutadans almanco es puguin moure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar les esmenes RGE núm. 1745,
1746 i 1747/19, té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i  bon dia a tothom, o als
pocs diputats i diputades que són a la cambra.

He presentat tres esmenes a aquesta iniciativa, i abans
d’explicar-les faria algunes consideracions sobre la
proposició no de llei que..., perdó, la moció que avui ens
presenta el Partit Popular. Sra. Cabrer, no hi ha per on agafar-
la, i sobretot és constructiva i proactiva, modo irónico, com
es podria imaginar en aquest sentit, perquè ja vostè ho ha
comentat: dels dos punts se constata el desastre total d’aquest
govern; un reprova aquest govern, és a dir, condemna un acte
com a dolent; i dos, insta aquest govern.

Sra. Cabrer, també m’hi dirigeixo directament com a
portaveu, quin és el model de transport públic que vol el Partit
Popular?, perquè quan tenim les eleccions d’aquí a uns dies,
setmanes, mesos, tant generals com autonòmiques, sembla ser
que vostè es preocupa. En aquest sentit una vegada més veiem
un reflex del postureig polític  a què estem acostumats els
partits polítics.

Sobre les esmenes que he presentat, bé, la primera de totes
és una qüestió que segurament als residents de les altres illes
ens agradaria entendre. Aquesta primera esmena, la 1745, és
molt fàcil: instar el Govern perquè d’una vegada traspassi al
Consell de Mallorca les competències en matèria de transport
públic, com les tenen la resta d’illes de l’arxipèlag balear;
aquesta transferència s’haurà de fer amb la dotació suficient,
tant en recursos econòmics com d’infraestructures i recursos
humans necessaris..., sí, Sra. Cabrer, per què no ho han fet?, el
seu govern, l’anterior i aquest. Com altres qüestions: estem
pagant o sempre parlam de transport públic quan només
parlem, aquí en seu parlamentària, de transport públic a l’illa
de Mallorca; de la resta ens oblidem perquè fa anys que ens
varen cedir d’aquella forma les competències. Ja és hora que
d’una vegada el Consell de Mallorca faci seves aquestes
competències. Per tant hauran d’explicar per què no ho han fet
ni uns ni els altres.

Vull recordar que en aquest sentit, bé, ja és que no vull
parlar de l’illa d’Eivissa. L’estació CETIS de Vila, un elefant
blanc, responsabilitat del Partit Socialista i del Partit Popular,
que continua tancada una estació construïda que és la història
interminable, igual que altres que tenim a l’illa d’Eivissa, i
això és responsabilitat tant del Partit Socialista com del Partit
Popular.

La segona esmena a què faig referència o que he presentat
fa també referència a aquesta qüestió, que vostè diu que
reprova la política de transport públic. Haurem de fer, i ho

puntualitzo, sobretot essent que ha estat sempre en
deteriorament de les illes Pitiüses i en favor de l’illa de
Mallorca, com hem comentat. Per tant aquesta esmena va
enllaça o completa la que vostè ha presentat en el punt 1.
Sobretot cap govern no ha sabut portar a terme cap innovació
en el transport públic a les nostres illes. Ara parlem molt de
mobilitat, vostè parla d’un col·lapse; bé, sí, Sra. Cabrer i la
resta de diputats i diputades, tenim un problema
d’infraestructures perquè no poden venir més turistes, perquè
no podem tenir més cotxes, perquè faig una..., tiro
d’hemeroteca: “Baleares pulveriza sus récords, casi un
vehículo por habitante. Las islas alcanzan los 897 coches
por cada 1.000 personas; Mallorca bate las cifras de los
años anteriores a la crisis. Ibiza soporta un 113% más de
vehículos a motor que hace 20 años”, 23 de febrer de 2018.
“En Ibiza hay 991 vehículos por cada millar de habitantes;
en Formentera es aun peor, pues hay 1.169". Amb aquestes
dades, senyors diputats i diputades, quin model d’illa volem?,
quin model de transport públic  i  privat tenim o apostem?,
perquè està clar que estem i continuarem amb aquest
creixement al caos no, a insostenibilitat.

I la tercera esmena que he presentat fa referència a la
supressió del punt 2. Sra. Cabrer, una de les qüestions que és
molt lamentable que aquest 75% després d’anys de debat en
aquesta cambra, i anteriorment parlant de la tarifa plana, vostè
digui que és gràcies al Partit Popular. No. El Partit Popular va
comprar el vot de Nova Canària a canvi d’aprovar uns
pressuposts, ací de clar, Sra. Cabrer, comprà el vot de Nova
Canària per aprovar un vot. Per tant en aquesta qüestió no és
que realment tinguin interès pel que passa a les Illes Balears,
com ja ho demostra el REB.

I sobretot el que volia comentar, Sra. Cabrer, -ja vaig
acabant- és que..., bé, Sra. Cabrer i la resta de diputats  i
diputades, no pintamos nada. És obvi que el REB ni
inversions estatutàries, vostè ha fet referència a un dels punts
sobre la sentència; per què no ha interposat el Partit Popular,
ja sigui des d’aquí o des de Madrid, demanar el compliment
d’aquesta sentència? I llegeixo ja una última qüestió, notícies
de 7 de febrer, fa uns dies...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -sí, vaig acabant-, “El Tribunal de Cuentas cuestiona la
eficiencia económica de la alta velocidad”, uns sobrecostos
de 7.637 milions d’euros, torn a repetir, 7.637 milions de
sobrecostos en l’AVE, i aquí parlem de 10 milions d’euros, 5
milions, que no tenim transport, ni freqüència...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfons)
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... Sra. Cabrer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, per defensar l’esmena RGE
núm. 1765/19, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bon dia a tothom. Gràcies, president. Públic present,
també, molt bon dia. Primer de tot sí que voldria felicitar el
Sr. Camps perquè sembla que finalment ha trobat el seu lloc
en el món, ara sembla que podrà exercir amb plena llibertat,
impunitat i aplaudiment la seva creuada contra les dones, els
homosexuals, els immigrants i tot el que pugui fer olor
d’aquest antiespanyolisme que els tres partits de la dreta
apel·len, que crec que només existeix als seus somnis humits
d’inquisidors. Apunta mi nombre, Camps, allá donde estés,
porque seguiré defendiendo que su país y el mío sean un
ejemplo de respeto a la diversidad que sumamos todas las
personas que vivimos en esta tierra y en este país. I em faig
una pregunta més: quantes persones més com Antoni Camps
queden encara al Partit Popular?

Sra. Cabrer, Sra. Cabrer, podemos, és clar que podemos;
que vostè, precisament vostè, intenti poc menys que convertir-
se en l’adalil del transport públic d’aquestes illes doncs no
deixa de ser un exemple més de la decadència en la qual
entenc que es troba sumida la seva banda, de la qual vostè
forma part, i desig que qualque dia es pugui sincerar i ens
conti la veritat de qui li va encarregar el metro a la UIB i de
qui li va encarregar la construcció de les autopistes d’Eivissa.
I és curiós que, en lloc d’estar avergonyits de la seva gestió
com a consellera, encara li puguin permetre venir aquí a
defensar el transport públic. Entenc que no deixa de ser un
exemple més de la seva regeneració i del seu
desvergonyiment, diria jo, i decadència, fruit de molts d’anys
de degradació a costa de les butxaques, ara endeutades, dels
contribuents d’aquesta comunitat.

(Remor de veus)

I ara ens ve amb aquesta iniciativa, després d’aquests
contractes a què em referia de les autopistes d’Eivissa, el
contracte  del metro... Aquí com venien aquests contractes,
Sra. Cabrer?, qui es va beneficiar principalment d’aquests
contractes? La inversió a què vostè apel·lava en transport
públic, en aquell moment estava d’acord amb la seva
necessitat? Jo  he viscut molts d’anys a Son Sardina; Son
Sardina només ha obert un dia l’informatiu de La Primera, el
Telediario, i va ser gràcies a la seva inversió en transport
públic, un transport que es va inundar, i aquelles imatges
d’aquest metro enfonsat i ple d’aigua per la seva negligència
en la construcció del metro van inaugurar per única vegada Son
Sardina el Telediario de La Primera. I crec que ens hem de
felicitar que des de la Conselleria de Territori s’estigui
insistint a retirar, a demanar a l’empresa que també vostè va

contractar a través de la seva gestió que retiri aquestes terres
que encara queden en un lloc poc apropiat desoint les
administracions, és el que fa aquesta empresa, i esper que
aquest govern pugui trobar una nova font de finançament amb
aquests 3.000 euros diaris que ens haurien de pagar fins que
retirin aquestes terres.

Sra. Cabrer, li deia, que ara ens ve amb aquesta iniciativa,
una espècie de locomotora kamikaze de destrucció massiva
que pretén arrossegar els avanços, avanços, és cert que tímids
de vegades, en matèria de mobilitat de la Conselleria de
Territori. El nostre  grup coincideix que es podria haver fet
més, el nostre grup ve alertant des que va començar la
legislatura de les conseqüències de la saturació que vivim,
principalment a l’estiu, i que si ens centram en les seves
conseqüències en matèria de mobilitat només es podria
resoldre amb més i millor transport públic. No es va entendre
suficientment la gravetat d’aquest problema després d’anys de
desídia i falta de consciència sobre el problema que se’ns
venia a sobre, i quan nosaltres alertàvem sobre aquesta
saturació vostès ho negaven; malgrat que ara, Sra. Cabrer,
vostè parli d’aquesta saturació i d’aquest col·lapse. Benvinguts
a reconèixer que sense límits no hi ha futur.

I si alguna cosa positiva ens ha duit aquesta saturació és
que per primera vegada en dècades tenim una població
conscienciada sobre la necessitat de l’ús del transport públic,
i no és una alternativa, com vostè ha comentat aquí, el
transport públic no hauria de ser una alternativa al transport
privat sinó que hauria de ser la prioritat i hauria de ser el mitjà
que la majoria dels ciutadans d’aquestes illes haurien de poder
emprar com a transport principal, no com a transport
alternatiu. Aquí entenc que va el seu programa electoral, el
transport públic com a alternativa. 

Nosaltres pensam que existeix una reclamació cada dia
més majoritària per millorar el nostre transport públic i reduir
l’ús del vehicle privat, i sincerament, Sra. Cabrer, jo crec que
l’hauríem d’aprofitar i dubt molt que això s’hagi de fer
qüestionant el treball del conseller. Hauríem de ser exigents
amb el treball del conseller? No hi ha dubte. La pregunta que
ens hauríem de fer és: s’ha fomentat l’ús del cotxe privat en
aquesta legislatura? Jo crec que no, jo crec que no. Es podria
haver treballat més intensament per reduir el seu ús aprofitant
les inversions més enllà de l’electrificació? Sense dubte.
Tenim finançament suficient per afrontar per nosaltres
mateixos aquestes inversions? És evident que no.

D’aquí que proposam aquesta esmena que incideix en
aquest infrafinançament històric que ens ha impedit dotar-nos
de les infraestructures necessàries per a una mobilitat pública,
sostenible i de qualitat. I és cert que aquesta situació es
mantenia amb el projecte de pressupost de l’Estat per al 2019,
podem coincidir, amb les reduccions de les inversions
territorialitzades, les xifres canten, però no només en aquests
pressuposts; des de l’any 2002 fins avui Balears ha rebut
1.920 milions menys que la mitjana espanyola en inversions
als pressuposts de l’Estat. 
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I un dels sectors que més ha patit aquesta absència de
finançament és el transport públic, especialment el transport
ferroviari, a unes illes que patim una saturació
importantíssima de vehicles privats amb la incidència que
aquest fet té sobre el nostre medi ambient i sobre el nostre
territori, al qual vostès mai no apel·len, Sra. Cabrer.

A l’any 2007 el Govern del president Antich va firmar un
conveni ferroviari amb el Govern que presidia el Sr. Zapatero,
2007-2011, amb un import de 443,75 milions d’euros;
malauradament, només es va executar una part mínima de les
inversions previstes. I el Govern balear del Partit Popular, del
qual vostè forma part, del molt menyspreable Sr. Bauzá, va
renunciar expressament a seguir després desenvolupant aquest
transport ferroviari, i per molt que vostè ho negui, crec que és
una realitat.

La insuficiència d’aquest sistema ferroviari nostre només
ens permet unir Palma amb els pobles de l’interior. En aquesta
legislatura s’ha fet una millora, nosaltres entenem que petita,
nosaltres entenem que encara insuficient i crec que coincidim
també amb el Sr. Conseller que es podria fer més, s’han
electrificat diverses línies, però és necessari fer molt més, hi
estam d’acord. El tren hauria d’arribar a Alcúdia; el tren hauria
d’arribar a Artà; el tren o el tramvia també hauria de connectar
tots els municipis de la Badia de Palma, des de Calvià a
Llucmajor, amb connexió amb l’aeroport; Alcúdia i Pollença
haurien d’estar unides també per tren; el Sr. President em
reclama també que el tren hauria d’arribar a Felanitx, hi
podríem estar d’acord. L’Associació Amigos del Ferrocarril
defineix bé aquestes mancances històriques quan afirma que
si s’haguessin invertir a l’illa un mes del que ens ha costat la
implantació de l’AVE a la península durant els darrers 25 anys
ara mateix Mallorca disposaria del millor ferrocarril
d’Europa. 

Per tant, per això no podem reprovar la política del
transport públic d’aquesta conselleria, que és el que vostè
reclama principalment en tota aquesta moció, i ho defineix
perfectament en el primer punt. No estam d’acord amb aquesta
moció, no estam d’acord amb aquesta intenció i com a
element significatiu que podem destacar en el punt 2, quan
vostè parla que no s’ha instaurat cap canvi significatiu, ja a la
interpel·lació el Sr. Conseller ho deia: “un increment d’1
milió de passatgers per any no és un canvi significatiu?, un
increment del 20% dels usuaris al nostre transport públic no
és un canvi significatiu?”, i sense afrontar noves
infraestructures, és cert, però alguna cosa s’ha fet, a més, és
el que es ve repetint durant els governs de pacte en aquesta
comunitat també, no és una qüestió només d’ara. Algun clima
es genera de manera que la gent comença a emprar més el
transport públic.

Punt 3, vostè comenta que no ha estat una prioritat del
Govern. Nosaltres insistim des del principi de legislatura que
havia de ser una prioritat, crec que fins a la meitat de la
legislatura no es varen adonar que era així, la prioritat hauria
d’haver estat des del principi, i no només per la saturació sinó
perquè hi ha una necessitat i una major consciència de la

nostra societat cap a la necessitat d’un millor transport públic
i del seu ús. 

Per això, Sra. Cabrer, no reprovarem la política del
transport públic, però sí els demanaríem que acceptassin la
nostra esmena, perquè la nostra dependència d’aquestes
inversions és la que ens permetria multiplicar encara més el
nombre d’usuaris del nostre transport públic.

Quant a les esmenes del Grup Mixt sí que com venia al
nostre programa la transferència de competències en transport
al Consell de Mallorca, però de la resta d’esmenes
evidentment no les tendrem en compte i no les votarem a
favor en cas que es puguin acceptar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Deman la paraula en aplicació de l’article 76 del
Reglament. 

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

S’han fet al·lusions a la meva persona de desvergonya i de
corrupció de la meva persona.

(Remor de veus)

No, no, Sr. President, per favor!

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sra. Cabrer, no té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn d’intervenció del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus per defensar
l’esmena RGE núm. 1765/19.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Des de
MÉS per Mallorca, tot i que consideram que queda molt per
fer en matèria de transport públic, no podem compartir de cap
manera la lectura que es fa en aquesta moció del que s’ha fet
i s’ha aconseguit en aquesta legislatura, sobretot qüestionaven
les dades de passatgers i el que és cert és que a la passada
legislatura, mitjançant retallades de freqüències, es va
aconseguir enfonsar el nombre de passatgers.

Canvis significatius: completar l’electrificació fins a Sa
Pobla i Manacor és una fita important, és un canvi significatiu
es vulgui o no reconèixer; aconseguir eliminar el canvi de tren
a mitjan trajecte a un tren diesel era un canvi necessari, ha
estat un canvi significatiu, més significatiu que no fer només
una via verda, això segur, més significatiu que això segur que
ho és; el descompte de resident evidentment una fita
significativa, la iniciativa política que deu tenir més pares i
mares de totes. La realitat és que si hagués estat una iniciativa
que hagués estat en el projecte del pressuposts generals de
l’Estat li podríem donar la raó que és una iniciativa del Partit
Popular, però no va ser ben bé així, no va ser així, va ser una
iniciativa inclosa via..., a través d’una esmena, el Partit Popular
no té ni tenia majoria absoluta, va ser via esmena, per tant,
fruit d’unes exigències d’altres partits, fruit d’una negociació
i, per tant, benvingut sigui, s’ha de reconèixer la feina de
tothom, però no és de rebut que es vulgui apropiar en
exclusiva com a una cosa del Partit Popular. 

La renovació de les concessions del transport interurbà per
carretera. És vera que han sofert un retard, com passa sovint
dins el món de l’administració, però si la crítica que vostè fa
al nou sistema de transport interurbà, al Pla director sectorial,
etc, per carretera és per aquests mesos de retard, vull dir, a mi
m’agradaria saber quant al contingut vostè què troba? Perquè
aquí la crítica és que una cosa que havia de començar l’1 de
gener de 2019, perquè totes les concessions acabaven el 31 de
desembre de 2018, convenientment per cert, una gestió que es
va fer a l’anterior pacte de progrés de renegociar els terminis
d’acabament perquè totes poguessin acabar a 31 de desembre
de 2018 i així poder iniciar-se les noves concessions juntes
l’1 de gener de 2019; vull dir, al final de què parlam? Què
duem uns mesos de retard? Vull dir, és una nova concessió, és
una nova concessió, amb més freqüències, amb unes noves
condicions respecte dels requisits dels autobusos, amb tota
una sèrie de millores que crec que hauríem de debatre si vostè
les considera encertades o no les considera encertades,
perquè en cap moment no s’ha qüestionat això.

Per tant, nosaltres entenem que el model és adequat i a
més s’ha de tenir en compte, vull dir, estam parlant d’uns dels
contractes que deu ser per import, per any de duració, per
complexitat, pel tipus d’empreses, per l’interès que suscita,
deu ser de les licitacions més importants d’aquesta legislatura.
Per tant, que una licitació d’aquest tipus s’endarrereixi uns
mesos per a nosaltres entra dins la normalitat. Evidentment
que ens hagués agradat que s’hagués resolt abans, com a
qualsevol, però qui té experiència en l’administració pública
sap que aquesta situació entra dins la normalitat, com entra

dins la normalitat també que, donat aquest fet, les concessions
d’un servei públic essencial, que són necessaris, s’hagin de
prorrogar, no obligatòriament. Vull dir, què volem que no es
continuï prestant el servei? Evidentment que s’ha de continuar
prestant el servei. 

Estam en una situació de concessions de diversos tipus i
evidentment aquelles concessions a les quals el seu marc
jurídic permet introduir modificacions, permet introduir
requisits, evidentment això s’ha fet, i en aquelles que no s’ha
pogut fer, no s’ha pogut fer. 

La integració tarifària, una cosa que se n’ ha parlat molts
d’anys i molts d’anys, s’han fet les primeres passes per a la
integració tarifària amb l’EMT. Crec que és una fita també
important. 

Un canvi important també, del qual no sé si tothom n’és
conscient, però crec que és un canvi respecte de l’aprovació
dins del marc del règim especial per a les Illes Balears, la
consideració del transport insular com a servei públic
essencial que ha de ser finançat amb els pressuposts generals
de l’Estat.  Crec que és un canvi important, una consideració
que només tenien fins ara les grans àrees metropolitanes,
Barcelona, Madrid, des de fa poc València i les Illes Canàries;
una fita important sens dubte que suposarà uns ingressos,
evidentment que després haurem de batallar que la dotació
sigui adequada, però entrar dins aquesta llista que són
Barcelona, Madrid, València i les Illes Canàries per a
l’obligació de l’Estat a finançar aquest transport públic crec
que és una fita important.

Quant als punts que fan referència al conveni amb l’Estat,
a mi em sorprèn molt, em sorprèn molt, que vostè digui,
escrigui i hagi dit aquí que això basta demanar executar una
sentència al Tribunal Suprem per cobrar 300 milions d’euros;
em sorprèn molt, crec que vostè es dedica al tema..., té un
despatx, vostè si du plets als seus clients i els fa aquesta
lectura de les sentències no sé com li deu anar, jo passaria
pena. Perquè no és que la sentència o sentències, la de
l’Audiència del 2008 i la del Tribunal del 2011, no diguin el
que vostè diu, és que diuen el contrari; és que aquest va ser un
motiu, va ser un motiu, del recurs de cassació davant del
Suprem, la comunitat autònoma demanava que es reconegués
el dret a cobrar i el Tribunal Suprem va rebutjar el recurs de
cassació de la comunitat autònoma. La sentència el que es
limita a dir és que el conveni segueix vigent, que allò que va
fer la ministra Álvarez no ho podia fer, no podia liquidar
unilateralment el conveni, no ho va fer correctament, però
rebutja expressament la pretensió de la comunitat de
reconèixer el deute de l’Estat. 

Per cert, que si vostè hagués fet les coses bé i no hagués
tirar del seu cap a l’hora de fer les obres d’Eivissa, a l’hora de
seguir les passes que marcava el conveni, segurament no
estaríem tampoc en aquesta situació.

Per tant, el conveni es viu, el conveni és viu i si les obres
es fan tal com diu el conveni l’Estat haurà de pagar, però les
obres no s’han fet tal com diu el conveni, per tant, què fem?
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Aquí evidentment s’obri el marc d’una negociació política per
donar sortida a això i dins el marc d’aquestes solucions
polítiques es va entrar a negociar el tema del famós protocol,
que es va aconseguir signar amb l’Estat, aquests 240 milions
d’euros; que en el seu punt tercer reconeixia que aquests 240
milions d’euros també eren a compte del que es justificàs via
el conveni; s’havien de posar 80 milions d’euros el 2016, el
2017 i el 2018, en tres anys 240 milions d’euros. En els
pressuposts del 2016 no hi ha partida, pressuposts del 2017
no hi ha partida, pressuposts del 2018 hi ha una partida de 15
milions d’euros, però com si no hi fos perquè no es
transfereix, no s’executa, per tant, res, i projecte de
pressuposts del 2019 no hi torna a haver partida. Encara sort
que aquí tots els partits del Parlament estam d’acord que
aquests doblers s’han d’abonar.

Per tant, trob que la realitat ja és suficientment fotuda com
perquè encara haguem d’embullar més dient coses que les
sentències no diuen.

Conveni ferroviari, una altra història d’incompliments. En
qualsevol cas nosaltres, i per això presentam l’esmena
conjuntament amb el Grup Podem, consideram que els 100
milions d’euros que s’han anunciat a 10 anys, i que s’ha de dir
que en el projecte de pressuposts de 2019 sí que hi havia els
10 milions primers, ho trobam totalment insuficient. Hem de
recordar que ja hi havia un marc, ja hi havia un conveni
ferroviari fruit de les inversions estatutàries, que aquest marc
ens donava la possibilitat amb una inversió considerable
superior de l’ordre de 300, 400 milions d’euros. Per tant,
nosaltres proposam conjuntament amb Podem reprendre
aquest conveni ferroviari amb un import adequat, amb un
import seriós com serien 480 milions d’euros per tal
d’executar les iniciatives en matèria ferroviària que
necessitam en aquestes illes.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Passam al torn de fixar les posicions.
Torn del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Mabel Cabrer, a mi no em costa reconèixer-li que vostè és
molt feinera i que és bona, que en segons quines qüestions ens
hem pogut equivocar vostè i jo segur, però també li he de
recordar que vostè era aquí la passada legislatura, jo no,
perquè amb segons qui no volia anar de viatge. I les
comparances són odioses, perquè jo diria que la legislatura
passada en tema de transport públic no es va fer res i, en canvi,
és vera que hi ha moltes qüestions que podríem retreure a
aquest govern, però el que no li  podrem retreure és que la
passada legislatura no es va fer res i que aquesta legislatura

s’ha electrificat el tren fins a Sa Pobla i el tren d’Inca fins a
Manacor.

És molt poc, és molt poc, jo ho vaig dir que era molt
magre això, perquè la passada legislatura amb una inversió més
petita que aquesta que s’ha fet, però molt més petita que amb
aquesta que s’ha fet l’electrificació, s’hagués pogut dur el tren
a Artà. Així de senzill, i els moviments es demostren
caminant. 

No em valen a mi qüestions que no hi ha doblers o deixa
d’haver-hi doblers, pens que això es així.

Però també li volia dir una cosa més, des de fa vuit anys un
resident a Vilafranca per poder venir i ser a Palma a les 9 del
matí, i  fa vuit anys que passa això, com a mínim, ha de
menester..., per ser el matí a les 9 a Son Espases, ha de
menester de 30 a 50 minuts en cotxe, i si agafa un autocar o un
autobús és una hora i mitja, i fa vuit anys, amb la qual cosa
aquesta legislatura -suspens- i la passada legislatura -suspens.
I quina diferència hi ha entre un suspens i un altre per a aquell
ciutadà que l’únic que vol és un servei? Doncs no, que estan
suspesos tots dos.

Jo crec que quan ens retraiem..., vostè va firmar un conveni
de carreteres un dia molt fotut a l’Estat espanyol, que era
divendres dia 12 de març de 2004, un conveni que no ha estat
respectat en molts de trossos pels distints governs, amb la
qual cosa el que li he de dir -i més prest o més tard, Sra.
Cabrer, em donarà la raó; no dic ara, però més prest o més tard
em donarà la raó; jo em vaig adonar fa 8 anys i 15 dies- PP i
PSOE són la mateixa cara de la mateixa moneda, són la
mateixa, són la mateixa. En les coses de patiment de les Illes
Balears o has de tenir una influència brutal, brutal!, o no
aconseguim desgraciadament el que ens pertoca.

I és clar, aquí trobarem diferents dèficits de les distintes
coses que vostè planteja aquí.

Una persona que vulgui ser..., de Llucmajor que vulgui anar
a Sineu a partir de les 10 del matí en cotxe, que serien 10
minuts, més o manco, si hi vol ser haurà de partir a les 9,40,
a les 10 ja no arribarà a Sineu, i amb un autobús arribarà a les
11,05, una hora i cinc minuts més tard del que volia arribar.
Això representa perfectament el que passa. Si ets de
Ciutadella i vols anar a l’aeroport per nassos hem d’anar a Maó
a agafar un altre autobús per anar a l’aeroport, i estan
emprenyats els de Ciutadella, els de Ferreries, els d’Es
Mercadal, els d’Alaior...

Això és tan senzill que ni això no hem sabut resoldre, amb
la qual cosa aquesta proposició no de llei la veig, sota el meu
punt de vista..., aqueixa moció, perdó, la veig molt
electoralista, Sra. Cabrer. Puc estar d’acord amb el punt 4, que
s’ha incomplert oferir un nou servei de transport regular
interurbà, és evident, ho havíem dit al Sr. Conseller.

Podem estar d’acord amb el punt 7, que el Parlament
constata que el Govern de les Illes Balears no ha estat capaç
de signar un conveni ferroviari amb l’Administració de l’Estat,
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basta veure que dos socis del Govern fan una esmena, que jo
hi podria votar a favor, que constata el que acab de dir, que puc
votar a favor del seu punt, així de clar.

Però en les altres coses nosaltres no hi entraríem. La
veritat és que tenim ganes de reprovar el conseller, tenim
ganes de reprovar, i ara ho acabarem de deliberar, perquè
entenem que no s’ha fet la feina que s’havia de fer en aquest
sentit, i ho hem dit, i aquí hi ha una moció aprovada dia 6 de
juny del 2017, per El Pi i esmenada per tots vostès, per tots
vostès; vàrem ser benèvols perquè tothom entràs..., paf!, pegàs
dins la mel, que tothom pegàs dins la mel, i només aquesta
moció, que, per cert, no en parla la seva, ni els que governen
no han complit, només aquesta moció ja és l’evidència que en
transport públic haurem electrificat i haurem planificat una
sèrie de qüestions que nosaltres pensam que s’havien de fer
molt abans, molt abans.

En el tema que fa referència al tren, és una llàstima que no
haguem arribar amb el tren a Artà, i és una llàstima que no
haguem fet l’avantprojecte, perquè jo entenc que té els seus
problemes; és a dir, jo no som com els de Podemos, que han
arribat aquí aquests quatre anys; jo duc molt de temps i he
hagut de governar i he hagut d’arribar a acords amb els veïnats,
i t’endus qualque llosca de mil dimonis, però almanco no heu
volgut tenir un desgast, que jo sé que existeix. Però, clar, el
tema suprem és el transport públic, amb la qual cosa si hi ha
hagut desgast no passa res; com que l’interès general i
l’interès suprem és el transport públic, si ens hem de desgastar
una micona ens desgastam. Però el tema que no tenguem un
avantprojecte com anar a Alcúdia, un avantprojecte com anar
a Alcúdia, avantprojecte aprovat, un, per un govern socialista,
que va tenir el suport d’aquesta persona que els parla i d’altres
batles del PP de la zona, i del PSM en aquell moment, i del
PSOE, que es va aprovar l’any 2000 el mes de febrer, no hem
estat capaços de recuperar-lo. És a dir, si nosaltres no volem
que venguin cotxes cap a Ciutat, i de passada no fem
aparcaments dissuasius, que acabarem sense cap aparcament
dissuasiu; és vera que vostè els ha anunciat, però no els
tendrem -almenys, aparcaments dissuasius, en podríem tenir-,
i no som capaços de dir com arribam a Alcúdia...; per allà on
vostès trobin, jo estic disposat a donar suport a la iniciativa
que es vulgui fer d’una vegada realitat, aqueix avantprojecte
que es va presentar, que avui volia dur un cartró ploma que
tenc per parlar del REB, amb el cartró ploma del tren per anar
a Alcúdia, que els avantprojectes a vegades es tenen però
passen 16 anys o 17 i no s’executen. Només aqueixes dues
coses tan senzilles com era dur el tren amb les màquines a
Artà i tenir l’avantprojecte  per anar a Alcúdia farien que
tenguéssim una sensació, conseller, que això ha anat d’una
altra manera, cosa que la passada legislatura tampoc no es va
voler ni dur el tren a Artà ni fer l’avantprojecte a Alcúdia.

I després resulta que tothom diu que hem de reduir
emissions de CO2, que hem d’emprar transport net...; sobretot
quan vos asseieu amb gent més jove que vosaltres a les vostres
famílies vos adonau que els joves ens diuen que som uns
inútils perquè estam preocupats per la naturalesa, pel medi
ambient, pel reciclatge, pels aliments..., i estam
desconnectats, i això ho fa gent de distinta ideologia, eh?, de

distinta ideologia, però els preocupa això, i en el tema de
transport, que és una cosa que els  preocupa, no hem donat
solució.

I volem insistir des d’El Pi, amb el nostre respecte total a
l’illa de Menorca, perquè és Menorca que ho ha de decidir,
que pensam que és una equivocació tremenda, tremenda,
tremenda, una vegada que no vos arribau a posar d’acord com
voleu les carreteres, però allà vosaltres -nosaltres aquí
tampoc, vull dir que no..., tampoc no és tan greu, però allò
greu és passar per la carretera i veure els ponts enlaire, i ara sí,
i ara no, i tal-, que almenys no facem una despesa per estudiar
realment la possibilitat que tengueu un tren de Ciutadella a
Maó. És que crec que no heu valorat aquesta història tots; quan
en parlam un poquet més així com està, més tranquils, en
adonem que almenys estudiar-ho, estudiar-ho; vull dir que si
hem de gastar 30.000 euros o 40 no passa res, per aquest
tema, és un tema que pot ser crucial, aquest assumpte, però no
ens atrevim, no ens atrevim a dir com resolem el tema de la
carretera, no ens atrevim a dir si podem tenir un transport
públic en aquest sentit. En canvi per anar a l’aeroport des de
Ciutadella he de passar per Maó. Això és un fracàs dels que
som aquí dins; almenys nosaltres partirem d’aquesta
legislatura tranquils d’haver dit “per què no intentau estudiar-
ho?”

I ja li dic, Sra. Cabrer, crec que aquesta moció, que vostè
no estarà d’acord amb mi, és una moció molt electoralista.
Queden quatre plens perquè acabi aquest parlament, i a part
que queden quatre plens el que diria jo és que la passada
legislatura un poquet més s’hagués pogut fer i no es va fer,
amb la qual cosa li he de dir que em sap greu que a aquestes
alçades estiguem ja en una batalla electoral que nosaltres
pensam que s’ha de plantejar d’una altra manera, i que vostès
i el PSOE són les dues cares d’una mateixa moneda, que no
saben quin és el patiment de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Els diaris d’ahir
i d’avui publiquen el deute de l’Estat espanyol amb el nostre
petit país després de deu anys d’incompliment en les
inversions estatutàries. La quantia ascendeix a 1.706 milions
d’euros. El resultat ha estat l’incompliment d’una llei orgànica
que ens ha sotmès a estar sempre per sota de la inversió
mitjana.

La coincidència d’aquesta notícia amb el debat de la moció
d’avui i els termes en els quals està redactada fa que em
demani si realment la moció d’avui té com a objectiu alguna
cosa concreta, a banda, evidentment, de criticar l’activitat de
la Conselleria de Mobilitat. Que no hagin arribat aquests
1.706 milions d’euros en són responsables els partits que han
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governat i, que jo sàpiga, el PP, autor d’aquesta moció, ha
governat, com també ho ha fet el PSOE. És més, la Sra. Cabrer
va ser consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports a
la legislatura 2003-2007, i és diputada des de 1999; per tant
entenc que els problemes que s’arrosseguen en aquesta
matèria, ella també n’és responsable. La realitat que vivim ens
mostra que sembla que ens volen conduir, ja que el Govern de
torn de les Illes Balears hagi de pidolar el que li pertoca per
llei, però sobretot per justícia. Crec humilment que aquesta
moció no cerca la millora del bé comú, el qual hauria de ser
l’única raó de ser de l’exercici polític, no cerca res de res i sí
destaca el to habitual de la Sra. Cabrer.

Dels 10 punts que presenta la moció, 7 constaten, 1
reprova i 2 insten, és a dir, només hi ha 2 punts constructius de
demanda, la resta no aporta res de res. Per tant, avançam que
el nostre grup no donarà suport a cap dels punts presentats.

Respecte les esmenes presentades, podem donar suport a
la de MÉS per Mallorca i Podem, d’addició d’un nou punt, i a
la 1747 i 1745 de Salva Aguilera.

Sí que es pot constatar que tot i que el transport terrestre
és un dels temes prioritaris , els continus debats en aquesta
cambra durant anys i anys, demostra que no és fàcil dissenyar
ni planificar un bon sistema de transport, per açò costa tant
trobar el model i  la solució i encara costa més si estam
infrafinançats. Sí que podem constatar que aquesta legislatura
han augmentat els usuaris, açò és un fet. Per tant, seria d’agrair
l’assumpció de responsabilitats i la voluntat clara de voler
donar solució a aquesta qüestió sempre, açò sí, amb la mirada
a llarg termini, tenint en compte que el canvi climàtic ens
obliga a l’abandonament del vehicle privat i la promoció i
millora del transport públic.

La ciutadania ens demana coherència i dignitat per fer
polítiques a l’alçada de les circumstàncies actuals, que
requereixen de contínues negociacions amb l’Estat i una
gestió intel·ligent i acurada dels doblers públics. Del context
social que necessita més que mai un transport públic
assequible, ecològic i eficient. I dels reptes del futur, un futur
que ha de passar necessàriament per la conservació del
territori. Aquesta és la proposta que tots hauríem d’assumir i
fer feina de valent per aconseguir-ho. Però no, seguirem amb
debats estèrils, sense cap proposta constructiva, com és el cas
d’avui. I després ens sorprenem de la desafecció política, no
hi ha més cec que aquell que no vol veure.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Bé Sr. Conseller, sap
que el transport ha estat un dels temes que he seguit més
durant aquesta legislatura i sí que pens que ha estat un fracàs,

una política de fracàs. Crec que vostè ha estat capaç de fer el
millor i el pitjor, el millor el canvi climàtic, la Llei de canvi
climàtic, malgrat que altres puguin pensar diferent, i el pitjor,
el tema del transport. També li reconeixeré el que han fet bé,
com és l’electrificació del tren de Sa Pobla i Manacor, però
res més, tota la resta només ha estat bla, bla, bla. 

Bé, i passant als punts de la moció. Sí, jo crec que sí que
cal reprovar la política en transport públic, perquè no s’han
introduït millores en la mobilitat, la ciutadania no ho percep
així i, per tant, crec que s’ha de reprovar, perquè, a més hi ha
gent, hi ha alguns de vostès que han traït els seus votants
escometent l’obra més brutal i destructora del territori que es
podria escometre que és l’autopista a Campos, i ja no vull dir...
m’abstindré de parlar del segon cinturó.

Quant al punt 2, Sra. Cabrer, ni premi per al PSIB, ni premi
per al PP, si no arriba a ser per Nova Canària no tenim
descompte del 75%. Per tant, ens convé ser amics dels
canaris, ja que sembla que els diputats d’aquí al que es
dediquen és a defensar les polítiques dels seus germans grans,
que les necessitats dels ciutadans d’aquí, i en altres casos es
dediquen a dormitar als escons i obtenir rècords de no fer res,
veritat senyors de Podem?

Quant al punt 3, efectivament, el transport públic no ha
estat una prioritat i si pels seus resultats ho hem de valorar, ha
estat un fiasco. El nou Pla de transport interurbà no s’ha
aplicat ni molt menys i el que es percep és que vostès estan
més obsessionats per expandir el trànsit de vehicles privats
que per donar alternatives i si no vegem com estan les nostres
carreteres i ja no és a l’estiu, és a l’estiu i a l’hivern, cada dia,
cada dia tenim col·lapse.

Respecte del servei de transport regular interurbà
d’autobusos, efectivament, tampoc no s’ha complit. Alguna
ment il·luminada es va entossudir en fer un lloc d’autobusos
a l’aeroport que no ha funcionat, que no facilita a la ciutadania
el desplaçament, ni tan sols als turistes, que era als que
teòricament anava dirigit i  que està per sota de totes les
previsions d’ocupació i que han hagut d’anar modificant dia a
dia. La flota d’autobusos interurbana ens ha ofert magnífics
espectacles de les fogueres de Sant Joan fora de data.

I respecte de la planificació de les noves concessions, no
han aconseguit complir cap de les dates previstes.

En el punt 5, li he de dir, Sra. Cabrer, que a la ciutadania
tant li fa si es segueixen les licitacions noves, o si se signen
les concessions tradicionals, la ciutadania el que vol de veritat
és que es millori el transport públic, i el que s’ha de fer és
prendre mesures acurades, ràpides i eficients, que és el que no
passa. I, per exemple, perquè no sé si ho sap Sr. Conseller,
però hi ha molta gent que deixa d’anar a l’escola d’adults
perquè no té un transport públic amb el qual tornar a ca seva,
i això és important.

En el punt 6, efectivament, aquest Govern destaca per la
creativitat matemàtica a l’hora d’avaluar i autoavaluar-se, amb
una clara síndrome d’autopercepció virtual augmentada.
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Quant al punt 7, és el que hi ha, de conveni ferroviari res de
res, però tampoc no tenc massa clar que si el Govern de
l’Estat fos d’un altre color polític tampoc no s’hagués firmat,
perquè vostès, senyores i senyors del PP, també tenen la
síndrome d’autopercepció virtual augmentada quan governen
a la capital.

En el punt 8 crec que és reclamar el que ens pertany, ja és
prou injusta la fiscalitat d’aquesta comunitat, per no parlar del
REIB de rebaixes electoralistes.

Quant al punt 9, és la continuïtat del punt 8 , però és la
veritat pura i dura, ja que, com tots vostès saben molt bé, el
que no apareix en els pressuposts no existeix, pressuposts que,
per altra banda, en haver estat tombats tanmateix de poc
serviran, i d’aquí poc tenim eleccions generals. Potser entrin
altres noves majories, però si vols que les digui la veritat, crec
que tant si segueixen comandant els amics de la Sra.
Armengol, com si entren els amics del Sr. Company...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas vagi acabant per favor.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... això seguirà sent el mateix, ja en parlarem a la propera
legislatura.

Quant a les esmenes donaré suport a l’esmena 1747 del Sr.
Aguilera i a la 1765 de MÉS per Mallorca...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas se li ha acabat el temps.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, bon dia. El Parlament de les Illes
Balears constata que la Sra. Cabrer té una màquina de constatar
en fals marca Casado. Ha vingut a dir que la dreta creu en el
transport públic i l’esquerra no, vegem el sil·logisme. 

La Sra. Cabrer diu que res no funciona, que tot és un
desastre i que els governs d’esquerres mai “no han estat
capaços d’instaurar cap canvi significatiu en el transport
públic”. Si en les tres legislatures de govern del pacte, les
esquerres no han estat capaces d’instaurar cap canvi
significatiu, i tot és un desastre, hem d’inferir que el i les
conselleres de transport de dretes, inclosos la Sra. Cabrer i el
Sr. Company, són els autors del desastre. El Parlament de les

Illes Balears constata que la Sra. Cabrer constata que la gestió
de la Sra. Cabrer i del Sr. Company van ser un desastre.

La Sra. Cabrer compara la suposada inacció del Govern en
transport públic amb la consecució del 75% del descompte de
resident al transport aeri i marítim. La Sra. Cabrer sol mesclar
els ous amb els caragols, però aquesta vegada ens ha fet una
truita de bovers sense ni tan sols treure’ls la closca i ara
pretén que ens mengem la truita.

Quan el primer fugat del titànic popular Antoni Camps
encara no havia apostatat del Sr. Company i la Sra. Sugrañes,
va deixar dit aquí que el 75% va ser fruit d’un xantatge polític
de Nova Canàries a Rajoy a canvi del vot dels pressuposts. Per
cert, vostès es pensen que Vox és una malaltia infantil, un
xarampió que es curarà amb el temps, però el virus Vox pot
ser letal per a la convivència i l’han incubat, el virus Vox,
vostès aquí entre rialles i aplaudiments cada dimarts.

(Alguns aplaudiments)

La lleialtat, però, no va amb Camps, però tampoc no va amb
el PP, Rajoy va fer trampa en baixar el 75%, no ho va
consignar als pressupostos, l’acord va resultar un altre paper
banyat. El Parlament de les Illes Balears constata que el PP
cedeix als xantatges polítics.

La Sra. Cabrer afirma també que el transport públic de
Mallorca no ha estat una prioritat per al Govern, ho diu d’un
govern que ha completat l’electrificació de la xarxa
ferroviària, ho diu una diputada que va aplaudir aquí el
desmantellament del projecte ja iniciat el tren de Llevant.
Company va rescindir el contracte del tren Manacor-Artà i va
deixar fora de joc el millor traçat possible, per a sempre, i ara
el PP demana que es faci el tren.

La Sra. Cabrer també aplaudia aquí que, a més d’impedir
l’ampliació de la xarxa ferroviària, el Sr. Company retallés el
sistema de transport de Mallorca. Si, segons la Sra. Cabrer,
l’actuació del Govern és reprovable per aquest parlament, com
hauríem de valorar la gestió del Sr. Company? Va pujar les
tarifes en temps de crisi, va reduir més d’un 30% les
freqüències d’autobús, va tancar un caramull de rutes, va fer
que el transport públic per carretera perdés més de 600.000
passatgers.

Ara amb aquest govern les tarifes han baixat un 10%, s’ha
culminat el procés d’integració tarifària de l’EMT de Palma i
la xarxa de transports de Mallorca, és a dir, un pot canviar d’un
transport a un altre sense haver de tornar pagar.

El Sr. Gijón, un altre caigut pel camí, va dir en comissió
que ell ho havia intentat, però que la integració era impossible.
Era impossible per al PP, és clar, perquè va topar el Sr. Gijón
amb la negativa del conseller Company. Ara la integració ja és
una realitat.

S’ha incrementat en 22 milions d’euros un 67% el
pressupost per a transport públic per carretera que tenia i no
gastava el Sr. Company, amb un caramull de noves línies, amb
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l’ampliació i millora d’horaris i freqüències, amb la creació de
l’Aerotib que sí funciona, Sra. Huertas. Tot açò ha implicat un
increment d’1.600.000 usuaris al transport per carretera, any
2018, 10.122.307 usuaris; però la Sra. Cabrer vol que
constatem que ella no es fia de les xifres del Govern quan el
Sr. Company va perdre 600.000 usuaris i va retallar línies a 49
municipis de Mallorca, -va retallar línies a 49 municipis de
Mallorca-, les constatacions de la Sra. Cabrer tenen les cames
molt curtes.

El conseller Pons ha recuperat tots els usuaris d’autobús
que va deixar tirats el Sr. Company i n’ha guanyats 1 milió.
Diferència entre el percentatge d’usuaris 2015 i 2018 en
transport públic a Mallorca: 19,93% més, pràcticament un
20%. Açò, segons la Sra. Cabrer, tampoc no és un canvi
significatiu.

Tampoc no deu tenir cap importància que el tren hagi
transportat més d’1,5 milions més de passatgers, any 2018,
4.309.421 usuaris, i hem passat d’11 a 55 milions de
pressupost, i s’ha acabat d’electrificar la xarxa i s’han millorat
la majoria d’estacions.

Conveni ferroviari, als pressuposts generals que ha tombat
el PP, perquè l’han tombat el PP i Ciutadans, hi havia una
anualitat de 10 milions d’un futur protocol i conveni i no ens
conformàvem, en volíem i en volem més, governi qui governi
a Madrid. El Sr. Company sempre va tornar de Madrid amb les
butxaques buides, hi va anar a reclamar recursos per al
ferrocarril i per a les dessaladores i per a les depuradores, va
tornar sempre sense res, amb la cua entre les cames i una mala
excusa als llavis.

Metro, any 2018, 997.245 usuaris, la prolongació fins a
Son Espases està en marxa, l’ampliació fins al Parc Bit, accés
a la salut, accés a la diversificació econòmica, oportunitats a
favor de la gent.

La Sra. Cabrer vol que l’important increment pressupostari
de les noves concessions es destini a millores del servei de
transport regular prorrogat, ja és així, Sra. Cabrer, ja és així.
Sí, és així.

El pressupost per a transport públic va íntegrament a
transport públic i si s’han hagut de prorrogar les concessions
és perquè els tribunals van resoldre en contra de dues mesures
del plec de condicions que obrien possibilitats legítimes a les
empreses locals per poder concursar en condicions positives.
Ho va impedir la patronal de les grans empreses de transport
en contra dels interessos de les empreses locals.

Amb la pròrroga de les concessions s’han incorporat part
de les noves mesures que contempla el Pla de transports, ja
estan funcionant en tots els casos en què s’ha pogut. El govern
que vindrà haurà d’acabar l’adjudicació que està més que
embastada. Ho farà, perquè el nou govern serà la continuació
natural del govern actual. No es facin il·lusions que el temps
de les retallades, senyores i senyors del PP, no tornaran,
podran seguir vostès emprant les tisores per apunyalar-se per

l’esquena, no passin pena. Açò sí, els que quedin després de
l’estampida a la Vox de ya.

Les noves concessions permetran introduir-hi canvis de
futur, adaptar-se a les noves demandes. Sra. Cabrer, es pot
quedar si vol amb el discurs dels autobusos incendiats, però
pot elevar si vol l’anècdota a categoria, a qui fa més mal açò
és a les empreses concessionàries que tenien l’obligació
d’arribar al final de la concessió amb els vehicles en
condicions.

El que en tot cas no és cap anècdota és que s’inundi un
metro acabat d’estrenar o una carretera que és la ronda sud de
Ciutadella o l’autovia de l’aeroport d’Eivissa, tot açò li va
passar a vostè, Sra. Cabrer. El Parlament de les Illes Balears
constata la mala memòria de la Sra. Cabrer.

Per cert, parlant de carreteres, volem que el protocol es
transformi en conveni i que es pagui, Sra. Cabrer, governi qui
governi a Madrid. El lladre Matas va firmar un raquític conveni
de carreteres amb el fugat Álvarez Cascos, un altre fugat del
PP, el darrer dia de campanya de les eleccions de 2004, ho
recordava el Sr. Font, l’endemà de l’atemptat dramàtic
d’Atocha. 

El Govern d’Espanya només es comprometia a pagar els
recursos ben esquifits que encara no s’havien gastat del
conveni de 1999, res més; açò sí, encomanava al Govern la
gestió del conveni. La Sra. Cabrer va emprar aquesta
prerrogativa per gastar fins a un 450% més del que havia
previst el conveni, 450% més.

Diari de Sessions, 8 de juny de 2004, qui parla és la Sra.
Cabrer, consellera d’Obres Públiques: “Les obres sense han
costat més del doble, fins i tot el triple del que estava
pressupostat al conveni i mai no hi ha hagut cap problema”, per
açò som on som, Sra. Cabrer, perquè vostè va gastar tres i
quatre vegades més del que hi havia previst al conveni. El
Parlament de les Illes Balears constata la falta de rigor de la
Sra. Cabrer i del PP.

El Govern va posar un recurs judicial contra la decisió del
ministeri de rescindir el conveni de 2004 pels escandalosos
sobrecosts de les obres de la Sra. Cabrer. Els tribunals varen
sentenciar que si el ministeri volia resoldre el conveni ho
havia de fer a través de la comissió bilateral i no de forma
unilateral com ho havia fet. No li van dir que pagués, al
ministeri, ho ha explicat amb precisió el Sr. Reus en la seva
intervenció d’abans. 

Seguirem reclamant, per la via que faci falta, però el
problema el va generar un conveni mal resolt, no simplement
una sentència que digués que havíem de pagar.

Passem al Pla director sectorial de mobilitat, encara no
està aprovat i les estimacions econòmiques ho són sobre els
costos dels projectes. No té cap sentit modificar-les perquè
són previsions sobre costos, com les previsions d’usuaris són
previsions i evidentment si estan superades o no per la realitat
simplement és una errada de les previsions per les
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circumstàncies que siguin, però evidentment no vol dir que les
xifres reals menteixin. Vol dir que s’han errat les previsions,
Sra. Cabrer. És al revés del que vostè afirma.

Per tant, com que són previsions no té cap sentit
modificar-les, si de cas ajustar-les, les modificacions no la
realitat.

Els recursos, a més, pel pla director no vindran tots als
pressupostos, hi ha projectes que podran estar finançats per
l’impost de turisme sostenible o d’altres a través del REIB,
que per cert contempla el finançament de transport per part
del Govern d’Espanya, que és una fita molt important, que té
una gran importància, bé significarà una injecció de recursos
també remarcable per a la nostra comunitat, i també poden
venir de fons europeus.

El conseller Quetglas, el recordat conseller Quetglas, va
deixar fet, pràcticament fet un pla director de transports,
encara està vigent aquest pla director. La consellera Cabrer va
retallar tot el programa dels vials no motoritzats d’aquest pla
i va suprimir tota la partida de finançament, o sigui, va deixar
el pla, un magnífic document, sense finançament. Resultat: un
magnífic paper banyat tot i que, això sí, no es va banyar per
culpa de les inundacions del metro perquè el metro, Sra.
Cabrer, no hi era al pla, el varen planificar quan ja estava en
marxa a punt d’inundació.

Ara el Govern primer planifica, després programa i
finalment executa amb totes les de la llei, sense treure el peu
dels pressuposts, açò complica les coses de vegades, però
significa fer les coses bé. 

El Parlament de les Illes Balears constata que el transport
públic ha millorat molt i molt més que millorarà perquè tenim
i tindrem un govern, senyores i senyors del PP, que creu, ara
sí, en el transport púbic.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Doncs, torn de rèplica del grup
proposant de la moció, per tant té la paraula la Sra. Mabel
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Aguilera, Sra. Huertas, agrair la seva intervenció, perquè,
malgrat les diferències, coincidim en aspectes, i acceptarem
l’esmena 1145, relativa a la transferència de les competències
al Consell de Mallorca. La resta d’esmenes les rebutjam.

Sr. Font, vostè també va fer molta feina, en don fe, però de
la passada legislatura a aquesta hi ha tres diferències, potser
que les inversions, però n’hi ha tres: una situació de dèficit
econòmic que no hi ha ara; un col·lapse i una situació de

trànsit que no hi era; i unes concessions de transport regular
per carretera que tocaven aquest any adjudicar-se les noves.
Aquestes almanco són diferències, després podem seguir (...)
però almanco ho hem de posar damunt la taula.

I el problema a l’Estat, al Congrés, no és ni PSOE ni PP,
senyor, jo crec que és que tenim 8 diputats de 350, aquest és
el problema, i que, a més, ens veuen rics, ens veuen amb bon
nivell de vida, aquesta és la realitat quan vas a l’administració
de l’Estat i amb això hem de lluitar tots, siguin partits
nacionalistes o siguin partits centralistes.

Sr. Jarabo, vostè, em sap greu, però no és que un mediocre
sense principis i del Podemos de la casta, aquesta és la
realitat, Sr. Jarabo.

(Remor de veus)

I a mi vostè no m’ha de qüestionar l’honestedat, perquè ha
quedat més que demostrada, han estat 15 anys perseguint-me,
sap quina comissió d’investigació ha donar suport aquesta
legislatura? Una, la d’Eivissa, ha resultat un fiasco, Sr. Jarabo,
i doblers públics gastats. Amb la qual cosa vostè ha de pensar
què representa el seu escó, si el Podemos del 15M o el
Podemos de la casta.

Pas a l’esmena del Grup MÉS amb Podemos, una operació,
una foto, una foto, es varen fer una foto que era en el Consell
de Mallorca perquè el conseller de Mobilitat llevàs les rondes
del Pla de carreteres, o sigui, en el Consell de Mallorca tenen
les competències del Pla de carreteres, poden llevar les
rondes que vulguin, però es fan una foto i fan al·legacions al
conseller per dir que el Pla de mobilitat llevi rondes. I li vaig
dir al conseller: i què ha contestat vostè, els ho ha dit? I no
m’ho va voler dir, jo supòs que li ha dit que ho facin vostès
dins el Pla de carreteres, era una foto. Doncs aquesta esmena
és una foto, dir que hi hagi 480 milions d’euros en un conveni
de carreteres és, primer, no hem tengut ni conveni de
carreteres, per ventura n’hi hagués hagut un de 100 milions
d’euros; vostès el que han de fer és no suportar, vostès
governen, no suportin la Sra. Armengol, no suportin el Sr.
Sánchez perquè fos president, això... governen, vostès es
presenten aquí com a oposició.

Però, més graciós, els 480 milions els  volen perquè
s’executin inversions ferroviàries a la propera legislatura.
Però si no hi ha projectes! Vostès deixen un projecte d’1,5
quilòmetres. Com es poden executar 480 milions d’euros en
quatre anys si tan sols no hi ha projectes fets? Amb la qual
cosa, és una foto, és una vergonya, senyores i senyors diputats.

Aquí la realitat és que vostès governen, que aquest
nacionalisme que hi ha aquí al final és un nacionalisme, em sap
greu dir-los-ho, de pacotilla, perquè vostès són al Govern i
vostès acoten el cap davant la Sra. Armengol, i la Sra.
Armengol acota el cap davant en Pedro Sánchez, aquesta és la
realitat.

Tenim un règim especial, un decret lle i, Sra. Armengol,
vostè, vostè si aquest decret llei l’hagués fet el Sr. Rajoy
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vostè, vaja, hagués muntat una manifestació, vostè mai hauria
dit les paraules que ha dit avui si aquest decret llei fos del
govern del PP, i vostè ho sap. Vostè ho sap, perquè vostè diu:
jo no acot el cap, jo dic el mateix quan governa el PP o el
PSOE, home!, dir el mateix ho diem tots, demanar ho
demanam tots, l’important no és demanar, l’important és
aconseguir, aconseguir realitats físiques, tangibles. I si no, fer
qualque cosa més, fer qualque cosa més, però no dir: no lo he
conseguido, això és el que ens diu, pero yo pido lo mismo,
nosaltres també ho sabem fer això, senyores i senyors
diputats.

Jo, i ens diu que anirem als tribunals si no s’acompleix el
REB, anirem als tribunals; o sigui, tenim, després de molts
d’anys lluitant amb l’Estatut, que ja vàrem tenir la primera
passa, un règim especial que es va aconseguir, amb la qual
cosa fa vint anys, que va ser la passa important, aconseguir
aquest règim especial. Però després, per donar-li un contingut
més, resulta que tenim el mateix, un paper banyat, un paper que
diu que perquè acompleixin anirem als tribunals. Això és la
notícia d’aquest decret llei? Això ho va dir vostè, Sra.
Armengol. Als tribunals no hi han anat ni per fer executar una
sentència de carreteres que vàrem tenir des de l’any 2010, ni
per això.

(Alguns aplaudiments)

Perquè diu el senyor, em diu el Sr. Borràs que això no es
podia executar, el Sr. Company va cobrar 63 milions d’euros
d’aquesta sentència, dins la Comissió bilateral mixta es varen
cobrar, i vostès ni per demanar l’execució d’una sentència. I
després signa un protocol que és pitjor, i després no es troba
ni als pressuposts generals de l’Estat del Sr. Sánchez, que tant
de bo que no s’han aprovat, que no hi ha ni conveni ferroviari.
Amb la qual cosa aquest REB era una operació de maquillatge,
perquè vostè no es podia presentar més que amb el 75% del
PP, perquè em fa molta gràcia que vostè lideri -i em va bé-,
però bé, és del Partit Popular.

Per a vostè era una operació de maquillatge, sombra aquí,
sombra allá, i li sortirà malament aquesta operació de
maquillatge,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... i li sortirà malament.

Senyores i senyors diputats, acab, acab dient que aquesta
política de transport públic mereix la reprovació d’aquesta
cambra; que nosaltres tenim una realitat constatable que és que
avui hi ha 10 quilòmetres de cua a les autopistes durant dues
hores, una ratonera hi ha hagut des de 7,45 del matí a les nou
i mitja, i això és repeteix cada dia; tenim les carreteres
col·lapsades i tenim una concessió de transport regular que
era obligació d’adjudicar-la i no s’ha fet, i no s’ha fet i
tendrem autobusos cremats, perquè tenim autobusos vells de
concessionaris que sabien ni que havien de prorrogar. Amb la
qual cosa, senyores i senyors diputats, aquest estiu tendrem
carreteres col·lapsades i autobusos cremats.

I em fa gràcia, i acab, em fa gràcia que aquesta legislatura
al final acabem amb antiautovies, em fa molta gràcia, i amb
metro (...).

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Doncs passam a la votació de la
moció, amb un punt nou incorporat, que és l’esmena 1745/19.
Per tant, votam.

Sr. Font, té la paraula, digui.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perdoni, Sr. President, que m’he despistat un segon. Potser
votació separada, o ho és? O no m’he assabentat?

EL SR. PRESIDENT:

No, ningú no l’ha sol·licitada.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò és culpa meva, pot ser per votació separada?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, accepta la votació separada dels punts?

Tots els punts, Sr. Font, tots els punts?

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, no, ho faré més barat, punt 4 i punt 7 en un bloc i la
resta en un altre.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, i l’esmena també..., no, la votam punt per punt.
Passam a la votació del punt 1. Votam.

21 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

16 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

21 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

23 vots a favor; 28 en contra i cap abstenció.
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Passam a la votació del punt 5. Votam.

21 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 6. Votam.

18 vots a favor; 29 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació del punt 7. Votam.

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

Passam a la votació del punt 8. Votam.

19 vots a favor; 28 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació del punt 9. Votam.

19 vots a favor; 28 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació del punt 10. Votam.

21 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació d’un nou punt, que és l’esmena
1745/19, del Sr. Salvador Aguilera. Votam.

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

IV. Debat de presa en consideració de la Proposta de
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears (escrit RGE núm. 1534/19, presentat pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, MÉS per Menorca i tres diputats del Grup
Parlamentari Mixt).

Doncs, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposta de
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
(escrit RGE núm. 1534/19, presentat pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
MÉS per Menorca i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt).

Intervencions dels grups parlamentaris, torn d’intervenció
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Gómez.

(Remor de veus)

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Desde el año 2015 y hasta el día de hoy, la ponencia de
estudio para la reforma del Reglamento de esta cámara ha
mantenido un total de 37 reuniones, hoy podemos decir que
esas reuniones han dado sus frutos, puesto que, en breve, esta
cámara aprobará la iniciativa que hoy debatimos. La reforma
que proponemos supone un avance importante, si bien el
actual reglamento no es demasiado mayor, tan solo cuenta con
8 años de vigencia, las sociedades avanzan y, como es lógico,
esos avances también deben verse reflejados en el ámbito
parlamentario; es de toda lógica que si el Parlamento
representa al pueblo el sentir del pueblo se vea reflejado en el
orden y método de la actividad parlamentaria.

Esta iniciativa de reforma del actual reglamento es una
iniciativa de consenso, no cabe duda que cada uno de los
grupos que hemos participado en su redacción tenemos ideas
distintas en algunos aspectos que reformamos, pero, partiendo
de la base que el reglamento es la norma que contempla las
reglas de juego democrático por las que se ha de regir esta
cámara, es de toda lógica que lo que va a afectar a todos sea
aprobado por todos o cuanto menos con el mayor consenso
posible. Con esa idea iniciamos los trabajos y, superadas
algunas distancias iniciales, el resultado final es satisfactorio.

A fin de no extender un debate en el que partimos del
consenso previo, solo haré referencia sucinta a algunos
aspectos esenciales y más relevantes de la propuesta.

Con la reforma conseguimos un parlamento más ágil, en
cuanto que se ajustan y se tasan tiempos de algunas
intervenciones; también se prevé la tramitación de algunas
iniciativas legislativas por un procedimiento simplificado;
avanzamos en transparencia; no se permite la cesión de
diputados y diputadas para la formación de otros grupos
políticos; desarrollamos la figura de los diputados y las
diputadas no adscritos, con lo cual tendrán esta consideración
todos aquellos diputados y diputadas que no queden integrados
en el grupo político de la formación con la que concurrieron
a las elecciones, también lo serán todos aquellos que
abandonen su grupo político o sean expulsados de él, tendrán
estos diputados y diputadas todos los derechos que
individualmente les corresponden y estarán sujetos al régimen
específico que contempla esta propuesta de reforma.

Se añade una nueva causa de cese de los miembros de la
Mesa, que es por remoción del cargo y por negligencia
notoria y grave en el cumplimiento de sus obligaciones.

Se podrán habilitar sistemas de videoconferencia que
garanticen el seguimiento del debate y la votación de las
sesiones de las comisiones y de las mesas de éstas, excepto
en aquellos debates y votaciones relacionados con iniciativas
legislativas que serán siempre presenciales, este sistema está
destinado únicamente a las circunscripciones de Menorca,
Ibiza y Formentera.

Se crea la Comisión de Participación Ciudadana en su seno
y mediante un mecanismo de participación desarrollado en el
título correspondiente se pretende facilitar y favorecer la
participación ciudadana de entidades, colectivos sociales,
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organizaciones acreditadas y representantes de corporaciones
de derecho público, también profesionales y expertos de
reconocido prestigio afectados o interesados en las iniciativas
de interés general o legislativas.

Los ciudadanos también podrán formular preguntas de
control y proponer enmiendas a textos legislativos en
tramitación, mediante el mecanismo previsto en esta
propuesta de reforma.

En definitiva, en mi grupo consideramos que hemos
concluido una propuesta de reforma que supone un avance
respecto al reglamento vigente y más acorde con el momento
político que vivimos.

Y para terminar, es de justicia reconocer el buen trabajo
que ha desarrollado el director de la ponencia, el Sr. Vicenç
Thomàs, considero que las formas con las que ha conducido
las muchas sesiones de trabajo que hemos mantenido han
ayudado a la consecución de acuerdos. Y agradecer también el
buen trabajo de la letrada mayor, que nos ha aguantado todo
este tiempo aportando en positivo afín de que todas aquellas
y diversas aportaciones que hemos venido haciendo por los
distintos grupos se pudieran concretar en normas efectivas.

Así es que muchas gracias, y nada más.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Gómez, moltes gràcies. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Dia 15 de setembre
de l’any 2015 aquest Ple va decidir, va acordar crear, a la
Comissió de Reglament, una ponència per tal d’estudiar i
proposar, d’acord amb el que preveu l’article 191 del
Reglament, un text amb les modificacions de la norma
reglamentària que es consideri adient per dinamitzar el
funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i
afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes, la societat
civil i d’institucions i entitats acreditades, això ho vàrem
acordar dia 15 de setembre de l’any 2015.

Aquesta ponència, com s’acaba de dir, ha treballat durant
més de tres anys i avui sotmet a presa en consideració una
proposta de reforma del Reglament. La pregunta que hem de
fer és: la reforma del Reglament era, és necessària? La
resposta crec que és molt clara, i és que sí.

El Reglament és un instrument al servei del Parlament, un
espai on es pacten dos drets polítics: el dret d’una majoria
parlamentària, la governamental, a dur endavant un programa

de govern que va oferir al seu electorat, i el dret d’una minoria
a exercir  e l control de la majoria. I ho fem els diputats i
diputades des de la legitimació democràtica i la simbologia de
la representació parlamentària; representar significa fer
present algú que es troba absent i els diputats i diputades que
som aquí presents, per parlar, per argumentar, per decidir, per
totes aquelles persones que no són aquí, i nosaltres els
representam, nosaltres tenim reconeguda aquesta
competència.

El Reglament parlamentari incideix directament sobre un
dret fonamental bàsic com és el dret de participació política,
que està recollit a l’article 23 de la nostra Constitució, així, el
Reglament s’erigeix en la principal norma reguladora dels
diputats, el Reglament és un dels principals reflexes de
l’autonomia parlamentària; així es vol preservar la seva
capacitat normativa de la intervenció d’altres poders,
especialment de l’executiu, mitjançant mecanismes
d’elaboració i reforma del Reglament parlamentari amb una
responsabilitat exclusiva del propi parlament. 

Ja sabem que una funció molt important del Parlament, i el
Reglament ho ha de facilitar, és el control parlamentari de
l’acció política del Govern, i hem de recordar que aquest
control produeix conseqüències de naturalesa política i es fa
des de paràmetres polítics i d’oportunitat, de manera
subjectiva i voluntària, i evidentment no és un control jurídic.
La funció de control del Govern dins aquest context, on es
troba el parlamentarisme, obliga a valorar introduir mesures
de regeneració democràtica i per a la potenciació dels
instruments de democràcia semi directa i més participativa.

Podríem dir el mateix en relació amb la transparència en
el debat i en la presa de decisions polítiques o del rendiment
de comptes, sense, evidentment, oblidar que el Parlament, a
més de controlar l’acció política del Govern, és el centre del
debat polític i d’elaboració legislativa perquè, efectivament,
no hem d’oblidar que el principal producte parlamentari és la
llei. Per tant, el procediment per a la seva elaboració  ha de
garantir que aquesta feina es faci amb rigor i que el resultat
sigui de qualitat: qualitat tècnica, rigor, claredat expositiva,
coherència, que sigui adequada i proporcionada i especialment
que doni seguretat jurídica. 

De la mateixa manera, hauríem d’avançar en un terme, que
és l’avaluació legislativa, veure si les normes són efectives,
quines referències tenen respecte de l’economia i si són
eficaces o no, si han complert objectius, si s’han produït
efectes col·laterals. Evidentment és un repte de futur
d’aquesta cambra i d’altres.

Hem de recordar que la ciutadania té el dret i la necessitat
d’exigir un parlament útil i, a més, amb major protagonisme
civil. Diferents parlaments estan modificant els seus
reglaments per fer front a un efecte, el de l’afectació o
allunyament de la ciutadania i la política, i han arbitrat mesures
que puguin fomentar una major afecció en la cosa pública.
Així són implementats procediments que afavoreixen la
transmissió d’informació des de la societat civil als seus
representants públics.
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Hem de recordar que diversos autors atribueixen al
sorgiment del concepte de parlament obert a l’aparició d’una
nova ciutadania que practica un activisme cívic des de la
desafecció política i  que practica una fiscalització
democràtica, i que estableix que a més informació, més
transparència, més fiscalització, amb més comunitat hi ha més
control. Així, els defensors del parlament obert, terme que
nosaltres hem recollit , destaquen la seva virtualitat per
enfortir la democràcia com a instrument que permet promoure
l’eficiència i l’eficàcia en les feines del Parlament amb un
control més àgil i decisiu. 

El concepte de participació ciutadana és molt ampli, però
enforteix entre altres coses, i molt important, el concepte de
la democràcia. Es tracta de veure la participació com un
instrument de control, per tant, la creació d’una comissió de
participació ciutadana, la possibilitat de participar en el procés
legislatiu mitjançant esmenes i compareixences, la
introducció de preguntes orals al Ple d’iniciativa ciutadana, la
modificació de la Comissió de Peticions, la modificació de
les compareixences a les comissions per part d’experts i
associacions són exemples del que parlam i són exemples més
amples que un concepte reduccionista de l’escó 60.

També hem de fer referència a l’Estatut del Diputat,
caracteritzat pel principi de mandat representatiu i la seva
relació amb el poder dels grups parlamentaris i dels partits
polítics; de l’adquisició de la seva condició, de la suspensió i
pèrdua, de la seva dedicació i dels seus drets de caràcter
econòmic, dels drets i deures, de les seves prerrogatives, del
seu codi de conducta, de la incorporació de noves tecnologies
i de totes les exigències de transparència política. També és
necessari introduir reformes per modernitzar i actualitzar el
Reglament i adequar-lo a les necessitats i al moment.

Crec que és oportú comentar alguns dels aspectes
importants d’aquesta proposta de reforma, propostes que
afecten els grups parlamentaris, la seva configuració, regular
de manera correcta i actual els diputats no adscrits, permetre
la remoció de membres de la Mesa o aquelles propostes que
afecten drets i deures dels diputats: dedicació, assignacions
econòmiques, indemnització per transició. 

Propostes de control a l’acció política del Govern:
podríem parlar de qui pot fer preguntes amb resposta oral en
el Plenari, la nova figura de les interpel·lacions urgents, la
modificació del debat de política general, les modificacions
de comissions d’investigació o també de la qüestió  de
confiança.

Propostes que dinamitzen el funcionament del Parlament:
modificació de comissions, modificació de compareixences,
modificacions de les proposicions no de llei, modificacions
de les comissions d’estudi o, per exemple, un tema molt
necessari, una regulació adequada del procediment de lectura
única i la creació del procés simplificat. I també, per què no
recordar-ho, la unificació en els terminis de tramitació de
projectes de llei i proposicions de llei, i també el vot
particular.

Propostes que faciliten la participació ciutadana:
comissions de participació ciutadana, participació en el
procediment legislatiu en forma d’esmenes, de
compareixences, les preguntes amb resposta oral en el Plenari
d’iniciativa ciutadana, la Comissió de Peticions o també, ho
hem d’incloure aquí, la nova regulació d’iniciatives
legislatives populars. S’ha comentat i és una necessitat
incorporar les noves tecnologies al Reglament del Parlament:
vot telemàtic, utilització de videoconferències o, com pot ser,
la retransmissió de les sessions per la web del Parlament.

També fem propostes que el que fan és incorporar realitats
ja de la cambra que no són al Reglament: la Comissió  de
control d’IB3, incorporar el concepte i la temàtica d’igualtat
a una comissió permanent, modificacions de la Diputació
Permanent o formalitzar en el Reglament per primera vegada
que són els intergrups o com es fa una declaració
institucional. 

I també, per què no dir-ho, les propostes que milloren la
transparència: declaracions de béns i patrimoni, IRPF, dietes,
indemnitzacions, publicacions d’agències o el portal de
transparència.

Dia 15 de setembre de l’any 15 vaig finalitzar la meva
intervenció amb les següents paraules: “Un concepte molt
important i que ha de ser present en tota la seva elaboració -
parlàvem d’aquesta reforma- és que avui tenim un Parlament
més fraccionat, amb més pluralitat i amb més diversitat que en
anteriors legislatures, això ens pot fer pensar que és més
difícil de governar i que té més necessitat de debat i de pactes,
però evidentment això no s’ha de convertir en què tengui més
descontrol, sinó més democràcia i, per exemple, per això,
aquesta ponència necessitarà d’un element que ja han dit altres
persones, el màxim de diàleg, de negociació i de consens
perquè necessitam un reglament adaptat a les noves
circumstàncies i  realitats, però també necessitam que es
mantengui en el temps, governi qui governi, i, per tant, sense
diàleg, sense negociació, sense consens no ho aconseguirem.”

I abans de finalitzar vull agrair l’oportunitat d’haver
coordinat les feines d’aquesta ponència, vull ressaltar molt
especialment l’esperit positiu i col·laborador de tots els seus
membres, l’assessorament continu de la lletrada major i
l’exercici de generositat que han fet tots els membres de la
ponència, perquè un màxim de propostes poguessin ser
incorporades al text. El principi que només siguin incloses
aquelles iniciatives que tenen unanimitat ens ha obligat a
l’esforç, però el diàleg, la negociació i el consens, i
especialment la generositat ho han aconseguit per part de tots.

La proposta de reforma del Reglament dóna compliment
a un dels objectius que definia l’acord del Parlament del
setembre del 2015. Crec que vàrem començar la iniciativa
legislativa parlamentària signada per tots els diputats i arriba
avui aquesta proposta signada per tots els grups parlamentaris,
els dos diputats de Ciudadanos i el Sr. Gijón. Unes iniciatives
que conformen una proposta que crec que és moderna,
transformadora, consensuada, raonable, realista i útil. I vull
dir-los que des del Grup Parlamentari Socialista, especialment
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de la diputada Maria José Camps i de jo mateix, esperam que
aquestes darreres paraules puguin ser compartides per tots
vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas, per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia diputats, diputades, no
hi ha públic, no diré res més. Bé, avui venc a demanar la
confiança per a una nova proposta de Reglament per renovar
aquesta casa, per a moltes de les que hem vingut aquí de nou
aquesta legislatura, ens va cridar poderosament l’atenció el
funcionament d’aquesta casa, un funcionament que arrela amb
la tradició del parlamentarisme, però que es troba lluny de la
forma d’expressar-se i de debatre de la ciutadania.

Aquesta reforma del Reglament recull moltes d’aquelles
demandes que des de Podem sol·licitàvem per apropar aquesta
casa a la gent. Aquestes mesures urgents eren una major
transparència, unes condicions més justes en la política, però
sobretot una major agilitació de l’activitat i els processos de
decisió i ben és clar, una major participació, una més curta
connexió amb la ciutadania d’aquí fora. Perquè sabem ben bé
que és el principi essencial de la política, és la confiança que
mai no s’hauria d’haver perdut, per això hem inclòs mesures
concretes i efectives per guanyar en transparència. Bé, jo crec
que les ha comentat ja el Sr. Thomàs, la declaració de
liquidació de l’impost, la publicació de retribucions, dietes i
indemnitzacions dels diputats, la publicació de les assistències
al ple i a les comissions, la retransmissió dels plens i les
comissions permanents i no permanents del Parlament, que ja
han començat enguany.

També hem corregit els desequilibris i les injustícies d’un
Parlament fortament pensat per les condicions del
bipartidisme. Per això hem volgut reconèixer la figura del
diputat no adscrit, establint-se els seus drets i les seves
intervencions com a diputat. Recull les causes per les quals
pot cessar un membre de la Mesa o de la Junta de Portaveus.
Es recull que els diputats que formin part del Govern no poden
fer preguntes de control. Es limiten els temps excessius de les
intervencions. S’estableix la possibilitat de no haver-se de
desplaçar per a l’assistència a la mesa de les comissions, fins
i tot en algunes comissions no legislatives, garantint la
teleassistència a cada illa.

Un objectiu de Podem a tota aquesta legislatura ha estat
obrir aquest Parlament a la gent del carrer, en relació amb una
major participació. La creació d’una comissió de participació
ciutadana, on les entitats, col·lectius socials, organitzacions
acreditades i representants de corporacions de dret públic

podran sol·licitar reunions a comissions per tractar qüestions
d’interès general, o iniciativa legislativa. També es podran fer
preguntes de control que podran ser assumides pels diputats
dels grups parlamentaris i alguna cosa més que segur que se
m’ha oblidat.

Es dota la Comissió de Peticions establerta per la
Constitució, per fer arribar les demandes de la societat amb
una major facilitat a l’hora de presentar una iniciativa, es
contempla en el Reglament les comissions d’estudi i els
intergrups, es limita el vot secret i s’equipara el projecte de
llei del Govern a les proposicions de llei de qualsevol grup
parlamentari, perquè hi hagi un temps per presentar
al·legacions per part de la societat civil.

Però si hi ha qualque cosa que farà del nou Parlament una
cambra més eficient i intel·ligent, serà una menor rigidesa per
tractar els assumptes. Es contempla la proposició de llei per
lectura única, per unanimitat i el procediment simplificat, una
vegada acabat el termini d’esmenes i per acord unànime de la
Junta de Portaveus. Es debatran i votaran al plenari les
esmenes presentades. S’admetran interpel·lacions d’urgència
fins a 24 hores abans de la Junta de Portaveus, davant la
impossibilitat del diputat per formular la pregunta, podrà ser
substituït per un altre membre del seu grup parlamentari. I
durant les compareixences a una comissió podrà ser un diàleg
interactiu entre diputat i compareixent.

En conclusió, el nou Reglament recull moltes de les
demandes que des de Podem sol·licitàvem com he comentat.
És cert que al llarg d’aquesta legislatura s’han implementat,
gràcies a l’empenta del president i al suport de la Mesa del
Parlament, un gran nombre de mesures de participació
ciutadana les quals, sense estar recollides en el Reglament,
s’han realitzat i que ara ja estan contemplades. També és cert
que la participació no ha estat contemplada tal com ens hagués
agradat des del Grup Parlamentari Podem, doncs l’escó 60 tal
i com estava recollit en els acords pel canvi, es preveia com
l’escó ocupat pel ciutadà que es volgués dirigir al Govern.
Aquesta idea ni ha estat compartida dins el pacte, ni ha estat
acceptada per cap dels grups parlamentaris, entenent que un
reglament de funcionament d’una cambra havia de cercar el
consens i havent d’arribar a l’acord de la seva aprovació per
unanimitat, en la que tots els grups parlamentaris entenem que
han fet una cessió en les seves pretensions, s’ha primat
aquesta voluntat de consens, tot i entendre d’una manera més
oberta la institució del Parlament per part nostra.

Considerem el reglament d’un parlament com a una eina
viva i en constant evolució, per tant, confiam que es continuarà
treballant en aquest sentit.

I per acabar, compartir les paraules del Sr. Vicenç Thomàs,
reconeixent l’enhorabona d’aquest gran projecte, reconeixent
també el gran treball de la lletrada major, Esperança Munar, la
mateixa del Sr. Vicenç, com a coordinador, pel seu gran
treball i la seva paciència. I com no, la de la resta de membres
que han estat presents a cada una de les reunions a la ponència
del Reglament. Moltes gràcies, estem d’enhorabona.
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(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Doncs torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, vull començar avui la meva
intervenció enviant una forta abraçada a Carme Forcadell, a
punt de fer i declarar davant del Tribunal Suprem. Una persona
injustament empresonada per permetre un debat parlamentari
i també una forta abraçada a la resta de presos polítics.

(Alguns aplaudiments)

També vull fer una crida per la democràcia, la llibertat
d’expressió i la defensa dels drets humans, com a
parlamentaris hauríem de reflexionar i preocupar-nos del
retrocés en aquests drets bàsics i de la judicialització en
aquest moment del debat polític.

Dit això, avui som aquí per fer una presa en consideració
d’aquesta modificació del Reglament en aquesta cambra, que
ha donat pas a un debat intens de més de tres anys entre
diferents forces polítiques, posicions diverses que finalment
han confluït en un nou marc que esperam que ens permeti un
parlament més obert, més àgil i més modern. Crec que amb la
presentació d’una proposició de llei signada per tots els grups
parlamentaris hem fet un exercici de consens molt valuós.
Esperem que aquest esperit de diàleg i de consens constructiu
predomini en el futur en aquesta cambra enfront de la
crispació.

Des de MÉS per Mallorca volem destacar quatre punts.
Un: aquest reglament creim que consolida les bones
pràctiques iniciades des de 2015 posades en marxa; tema: idò
publicació de sous, de rendes, de patrimoni... El tema de la
dedicació exclusiva; des del primer moment vàrem considerar
que si hi havia un diputat i una diputada que ha de cobrar un sou
íntegre també ha de dedicar el 100% de la seva tasca a aquesta
cambra; si vol compatibilitzar-ho amb un sou privat o públic ha
d’anar al règim de dietes. Això ja es va posar en marxa el 2015
i nosaltres veim positiu que aquest reglament consolidi
aquesta posició. Altres qüestions i altres també bones
pràctiques: la de preguntes d’autobombo, que s’eliminen;
nosaltres les hem eliminades i aquest reglament consolida
aquesta bona pràctica; els grups que formen part del Govern no
podran fer preguntes de control al Govern. Per tant veim
aquesta consolidació de les bones pràctiques com una mesura
molt important en aquest nou reglament. 

Un parlament més obert. Crec que ja els companys que
m’han precedit ja n’han parlat. Nosaltres sí que veim que hem
arribat a un escó 60 combinant la participació amb l’agilitat,
que ha estat, crec, un dels objectius que ens hem fet entre tots,
equiparant aquests processos d’informació pública entre

proposicions de llei i projectes de llei, obrint la possibilitat de
presentar preguntes per part de la ciutadania, i  que quan els
grups es facin ressò d’aquestes preguntes hagin d’explicar en
aquesta cambra que precisament és una pregunta feta per la
ciutadania. La creació d’aquesta comissió de participació
ciutadana, que serà una realitat i que també consideram que
també no només es podrà posar en marxa en temes de
processos legislatius sinó en temes que considerem que són
d’interès general. Crec que des del primer moment MÉS per
Mallorca vàrem ser pioners o vàrem demanar que aquesta
comissió de participació ciutadana s’inclogués en aquest
reglament, i estam contents perquè era un dels objectius que
trobàvem importants. La nostra proposta era més ambiciosa,
sí, però la redacció que inclou aquesta proposició de llei
creim que reflecteix les garanties bàsiques perquè aquest
parlament es pugui considerar un parlament obert, molt
semblant als que han fet aquesta passa a altres autonomies de
l’Estat espanyol.

I també va en consonància amb dues lleis que hem aprovat
en aquesta cambra, crec que també el Sr. Vicenç n’ha
anomenada una, i és que hem abaixat, hem disminuït el nombre
de signatures perquè es puguin presentar iniciatives
legislatives populars en aquesta cambra -això també era un
objectiu d’aquests acords pel canvi que fomenta la participació
ciutadana-, i una altra que és que també hem reduït, hem posat
en marxa que es puguin presentar mocions als ajuntaments,
amb una recollida de signatures es puguin presentar mocions
als ajuntaments.

Creim que aquests són objectius que ens havíem marcat i
que per tant, en línia amb aquest parlament obert, s’han
aconseguit, o van camí, quan s’aprovi aquest nou reglament,
d’aconseguir-se.

Tercera qüestió que creiem important: fer un parlament
més àgil, més modern. Crec que s’han determinat millores,
sobretot pel que fa a les comissions, amb la limitació de
mínims de temps d’intervencions que ara tenien temps
il·limitat. Una major interacció entre conseller o ponent i el
diputat o la diputada que pugui interpel·lar aquest conseller o
consellera. I després també, com ja s’ha dit, aquesta
possibilitat de votació d’intervenció telemàtica a la resta de
diputats que siguin de Menorca, Eivissa o Formentera en
tramitacions que no siguin legislatives.

I també hem posat en marxa una possible tramitació,
diguem, simplificada en projectes de llei o proposicions de
llei que realment duguin un nombre d’esmenes molt baix, i que
no faci o que creguem entre tots, a la Junta de Portaveus, que
no és necessari anar a una ponència prèvia i que podem debatre
directament en aquest ple.

Per tant, com he dit, consolidació de bones pràctiques,
parlament obert, agilitació. I bé, vull destacar un quart punt, un
quart punt que crec que també hem de destacar d’aquest
reglament: que fa front a donar solució a una sèrie
d’incidències que han sorgit i que hem viscut en aquesta
legislatura, com és revocació de membres de mesa, situació
de diputats o diputades que deixen els seus escons o són
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expulsats del seu grup parlamentari...; per tant era necessari
que aquest reglament també plantejàs quines solucions donam
a aquestes situacions. 

En conclusió, com a MÉS per Mallorca creim que aquesta
modificació abasta i aclareix moltes qüestions. Malgrat que
algunes propostes de MÉS per Mallorca com és l’elecció de
senadors no s’han contemplat, l’elecció de senadors
autonòmics, creim que és una millora evident. Per tant MÉS
per Mallorca dóna suport a aquesta proposició de llei, com ho
ha fet signant-la, i també posa en valor precisament, com he
dit abans i vull tornar a repetir, els acords, el consens, el
diàleg que hem fet i hem prioritzat enfront de les diferències,
amb l’objectiu que aquest parlament disposi d’un instrument
reglamentari útil, modern i que respecti les diferències.

Evidentment, com la resta de grups, vull agrair la tasca del
coordinador, Vicenç Thomàs, així com la de la lletrada i els
serveis jurídics que ens han acompanyat en tot aquest tema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom, Sr. President, senyores i  senyors
diputats. No reiteraré el que ja ha dit tothom, perquè tanmateix
el contingut està més que suficientment explicat. Nosaltres
també mostram l’agraïment a totes les persones intervinents,
a la lletrada, al coordinador, i evidentment estam satisfets de
l’acord assolit, que consideram una millora, una millora i una
passa en positiu.

Com és evident -ho deia un poc el Sr. Thomàs- el
Parlament té dues funcions bàsiques, el control del Govern i
la funció legislativa, però aquestes funcions bàsiques
s’emmarquen dins el debat polític, i un dels grans problemes
dels parlaments del segle XXI és la seva fossilització, és que
no tenguin repercussió exterior, perquè perden una mica, una
mica, la seva legitimitat, i per tant crec que és necessari fer
una posada al dia. El nostre grup parlamentari ha insistit molt
a les jornades de la ponència en la rellevància d’introduir
agilitat en els debats parlamentaris, tant en els debats, diguem,
de control al Govern com en els debats més pròpiament
legislatius, i en aquest sentit hem volgut posar l’accent en la
necessitat de limitar les intervencions, de fer-les interactives,
i d’establir, en el cas de la funció legislativa..., aclarir el
procediment de lectura única i crear aquest nou procediment
simplificat, que ens pareix que és un avanç important per
intentar, ja dic, caminar cap a aquesta rapidesa en l’època del
tuit, que és l’època en què vivim.

També destacam, perquè ens pareix important, això que
deim l’equiparació de la tramitació dels projectes de llei i les
proposicions de llei; evidentment si en els projectes de llei hi
havia una participació pública, justament quan ja hi havia en
fase governamental aquesta participació, el que no tenia sentit
és que la proposició de llei no tengués la possibilitat que els
ciutadans hi poguessin participar; jo crec que això era
imprescindible la seva introducció i crec que està bé. 

La figura del regidor no adscrit..., no del regidor, del
diputat no adscrit, bé, està bé que s’hagi concretat una mica
més; esperem que no es doni en moltes circumstàncies,
perquè per segons quina intervenció pareix que cada vegada
n’hi haurà més, de diputats no adscrits. No hauria de ser el
camí a seguir.

Pensam que aquesta reforma fa front a la fragmentació
cada vegada major que hi haurà en els parlaments, aquesta és
una tendència de fons que crec que recorre, que ens hem
trobat aquesta legislatura amb un reglament que no estava
pensat per a tants de grups parlamentaris, no ens hem
d’enganar, i això ha provocat que algunes sessions, alguns
debats, tenguessin dificultats en el seu plantejament i en el seu
desenvolupament. Jo crec que aquesta reforma, per tant, es
posa al dia de la tendència de fons en què ens hem de moure
i amb les circumstàncies a les quals ens hem d’enfrontar.

Per tant, benvinguda sigui, que sigui un èxit, evidentment
això és un ens viu que anirà variant i anirà mutant i segurament
s’hauran d’introduir altres modificacions, però en tot cas
estam en el camí de l’agilitació i en el camí d’introduir
participació i això crec que són dos ítems fonamentals en el
segle XXI.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Com ha fet la companya de MÉS per Mallorca, jo
també em vull afegir al suport als presos polítics i exiliats i
especialment a la presidenta, o expresidenta, del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, que avui, doncs..., bé, es troba en
un dia ben especial, no?, i que aquest procés realment com a
presidenta del Parlament de Catalunya ens hauria d’implicar a
tots. 

Vull començar la meva intervenció fent referència, bé,
recollint una intervenció d’un dels grans diputats que ha tengut
aquesta cambra, el Sr. Antoni Alorda, quan en relació amb la
reforma del Reglament del 2011, el diputat Alorda deia: “Tots
som conscients que el Reglament del Parlament no és ben bé
un reglament, és molt més, són les regles del joc parlamentari,
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és una matèria altament sensible en democràcia i crec que és
important -deia ell- que hi hagi el consens de la cambra per
dur-la a terme aquesta reforma”. Ho deia de la reforma del
2011 la qual, efectivament, era una reforma àmplia i que es va
dur per unanimitat i també va ser per unanimitat el primer
reglament del 1986, també per unanimitat. Així no algunes
reformes puntuals, però les grans reformes, i aquest ha estat
l’esperit d’aquesta cambra, s’han fet per unanimitat.

Jo crec que avui aquest és el mateix esperit, fer una
reforma àmplia, no tot l’àmplia que possiblement d’inici ens
hagués agradat a tots, però prou àmplia i que es faci amb la
màxima unanimitat. 

I és ver el que deia el Sr. Melià, aquest reglament deu ser,
doncs, un instrument molt viu perquè al 2011 ja es van fer
modificacions importants que anaven en la línia del que hem
seguit treballant en aquesta nova reforma. Per exemple, el
2011 es va passar de quatre diputats a tres diputats per tenir
grup parlamentari; es va constituir, per exemple, la Comissió
permanent de Salut o la Comissió de la Unió Europea o es va
introduir per primera vegada la referència al vot te lemàtic;
també es va introduir, aprofundir en una cosa que en aquest cas
també hem treballat àmpliament, que és la publicitat i la
participació , que en aquell moment ja era una preocupació,
però que no va assolir el nivell que assoleix aquest nou text.

També acabava dient una cosa que crec que no s’ha complit
i que fa realment gràcia perquè crec que ha estat una constant
d’aquesta legislatura, deia el Sr. Alorda: “El fet que no es
puguin posar esmenes que no siguin congruents amb el títol de
la llei sempre serà positiu, és ver que sempre hi haurà argúcies
-deia- que utilitzaran alguns”. Bé, el Sr. Alorda no estaria
massa content aquesta legislatura.

Però bé, el cert és que s’ha fet un gran esforç de reforma,
d’unanimitat i no faré de forma extensiva una relació de tots
els canvis, però alguns que des de MÉS per Menorca volem
destacar sí. Per a nosaltres sí que s’acompleix allò que es va
acordar, que es va signar en els acords pel canvi respecte de la
participació i de la transparència, de l’escó 60, i es tradueix
com es tradueix a molts altres parlaments a través d’un
instrument, i en aquest cas hem optat per la Comissió de
Participació Ciutadana, per afavorir i millorar la participació
de la ciutadania i de la societat civil organitzada en iniciatives
legislatives en qüestions que puguin ser d’interès; d’aquesta
manera un grup o més grups parlamentaris poden sol·licitar
aquesta comissió per tractar qüestions d’interès, sempre que
hi hagi unanimitat per part de la Junta de Portaveus. 

També es fomenta que els representants d’ajuntaments i de
consells insulars puguin accedir al Parlament per traslladar
assumptes que els afecten i que formen part de la seva
competència. 

També a l’àmbit del procediment legislatiu els ciutadans i
ciutadanes, mitjançant les associacions que representen,
poden presentar al Parlament esmenes a l’articulat de
proposicions i projectes de llei. És cert que les esmenes
hauran o poden ser assumides pels grups parlamentaris o per

més d’un grup parlamentari, tot i que s’ha de fer constar
l’autoria de qui les presenta, no?

També quant a les preguntes exactament el mateix, els
ciutadans i ciutadanes tendran l’oportunitat de formular
preguntes per a la seva resposta oral al Govern o  als
membres..., perdó, al Govern o cada un dels seus membres, i
açò és fa lògicament en la mesura que un diputat o diputada
l’assumeixi com a pròpia.

Altres aspectes més enllà de la participació, que també són
molt importants i que jo crec que ajudaran a la tramitació i a
l’agilitat del Parlament perquè algú moltes vegades vol
associar la participació a posar pals a les rodes, doncs no, la
democràcia és molt que açò i algú fa sempre aquesta lectura,
doncs, d’aquests que fan lectura que la democràcia és posar
pals a les rodes els hem de dir que no, que aquest reglament
també fa esforços per agilitar i molt la tramitació. La lectura
única es redefineix, jo crec, que de forma més precisa, només
és possible quan no hi ha esmenes i s’introdueix una nova
fórmula de procediment simplificat sempre que hi hagi acord
unànime de la Junta de Portaveus perquè es pugui tramitar
sense passar per ponència ni comissió i es puguin debatre les
esmenes directament al Plenari. Crec que és un gran encert i
que, a més a més, respon dins dels equilibris que hi hagut de
fer la comissió, doncs, les aspiracions de cada un dels grups
parlamentaris.

També quant a transparència, tot i que el 2011 es van fer
passes importants, també en les retribucions, en les dietes, en
les indemnitzacions, s’introdueixen mesures de major
transparència, de publicació trimestral o còpia de la declaració
de renda, d’IRPF, i s’estableix també que el president o la
presidenta hauran d’exercir el seu càrrec amb dedicació
exclusiva. 

També amb la regulació dels diputats  i diputades no
adscrits, que era també un dels aspectes importants de la
modificació, crec que es clarifica, tendran la condició de no
adscrits els que no s’integrin en un grup constituït o abandonin
o siguin expulsats del seu grup.

Per a nosaltres, des de MÉS per Menorca, també el tema
de l’article 49 o 47 bis, respecte de les videoconferències, es
prou important, i l’hem explicat ja reiterades vegades, perquè
suposa jo crec que posar al dia el Parlament i especialment en
una comunitat autònoma que està formada per illes, que es
redueixen jo crec que no només costos sinó que també permet
als diputats de les illes d’Eivissa, de Menorca i de Formentera
poder desenvolupar la tasca jo  crec que amb una major
eficàcia, no?

S’introdueixen molts altres canvis que no relataré,
segurament els mitjans van donar més publicitat a alguns
temes, com el tema d’evitar les preguntes d’autobombo, pot
ser un tema que mediàticament sigui, tengui més
transcendència, però possiblement no és, sense cap dubte, el
més important; jo crec que els més importants alguns dels
quals ja els he esmentat. 
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És cert que com a grup hi ha coses que no estan incloses,
no les relataré tampoc, la dels senadors era una d’elles, però
n’estam contents igualment. És ver que hem hagut de renunciar
a una part de les propostes que havíem presentat, però del
resultat n’estam satisfets en aquest sentit. Per tant, nosaltres
expressam que donarem suport a aquest text, creiem que...,
estam satisfets de la feina que ha fet la comissió, crec que han
estat moltes hores i jo crec que molt de debat i finalment ha
estat possible arribar avui aquí perquè tots hem cedit i açò jo
crec que és un dels grans èxits d’aquesta tramitació. Res més,
esperam que el més aviat possible pugui ser aprovada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Señores
y señoras diputadas de MÉS per Mallorca y MÉS per
Menorca, hoy el Parlamento de Cataluña está cerrado, y está
cerrado porque los políticos secesionistas lo cierran al
gusto,...

(Remor de veus)

... lo abren y lo cierran cuando quieren desde el golpe de
estado al estado de derecho y a la Constitución, por lo cual se
les está juzgando. Si esta es la democracia participativa que a
ustedes les gusta, a Ciudadanos no.

(Remor de veus)

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, bien,
estamos ante la toma en consideración de la propuesta de
reforma del Reglamento del Parlamento balear. En primer
lugar, desde Ciudadanos, queremos dar las gracias a todos los
diputados de los diferentes grupos políticos que han
intervenido en la ponencia a lo  largo de estos tres años de
minucioso trabajo, de propuestas y debates, al coordinador, y
como no queremos dar las gracias también al servicio de
biblioteca y documentación de la cámara y a los servicios
jurídicos del Parlamento, en especial a la letrada mayor por su
inestimable y paciente ayuda, y comentar que estos tres años
han sido un minucioso trabajo de propuestas, de debates, y
entre todos hemos sabido encontrar el acuerdo plasmado en
el documento que aquí se trae en esta cámara.

Bueno, como saben y se ha dicho aquí el Parlamento es
una norma que confiere una serie..., el Reglamento del
Parlamento es una norma que contiene una serie de artículos,
que determinan el orden y el método de trabajo  de esta
cámara. Fue ya en los ochenta cuando se aprobó el primer
texto reglamentario del Parlamento de las Islas Baleares, un
texto que sufrió ciertas variaciones, pero en el año 2011 es

cuando se aprobó efectivamente también una reforma
importante con un objetivo, que era el ajustar esta norma
rectora de la cámara legislativa a las disposiciones del
Estatuto de Autonomía tras sus reformas en el 99 y en 2007. 

Pues bien, en esta nueva reforma que hemos realizado se
han pretendido básicamente tres objetivos, tres objetivos que
desde todos los grupos políticos considerábamos que eran
necesarios: en primer lugar, dinamizar y agilizar el
funcionamiento de la cámara; en segundo lugar, mejorar en
transparencia y eficiencia; y en tercer lugar, favorecer la
participación de los ciudadanos para conseguir un parlamento
más abierto y cercano. 

Es verdad que se han comentado aquí las modificaciones
que se han realizado, pero desde Ciudadanos nos gustaría
volver a destacar varias de estas modificaciones que
consideramos importantes; de hecho han sido las que han sido
más unánimes en los debates, entre ellas, la modificación que
se ha comentado aquí del artículo 174, donde se introduce que
los diputados que formen parte de los grupos que conforman
el Gobierno no podrán formular preguntas con respuesta oral
en el pleno; como saben es lo que se está haciendo aquí, en
esta cámara, en esta legislatura, pero no está recogido en el
Reglamento, y con esta medida se prevén evitar las preguntas
de autocomplacencia, de autobombo, que sinceramente
desnaturalizan las finalidad de la pregunta oral en el pleno,
cuyo objetivo es el control al Gobierno.

También se ha modificado el articulado para acortar los
tiempos de intervención en las diferentes iniciativas
parlamentarias; así, en el artículo 183, por ejemplo, referente
a la intervención de los grupos en las proposiciones no de ley,
las intervenciones se acortan a cinco minutos; creemos que es
un tiempo prudencial para exponer un argumento y un
posicionamiento; de hecho en Ciudadanos lo llevamos
haciendo toda la legislatura por pertenecer al Grupo Mixto y
creemos que es un tiempo suficiente. O por ejemplo, en el
artículo 192, que hace referencia a las comparecencias de los
consellers en comisión, tanto por voluntad propia como a
petición de la comisión; se han acortado los tiempos para la
intervención de los consellers en la exposición a 30 minutos;
hasta ahora era un tiempo ilimitado. Y la gran novedad de estas
comparecencias, que nosotros realmente creemos que es un
gran avance, viene en el turno de intervención de los grupos
políticos, donde cada grupo, cada diputado tendrá 15 minutos
que puede distribuir en dos intervenciones, pero esas
intervención serán un diálogo interactivo con el conseller que
comparece; de esta manera consideramos que las respuestas
del conseller se pueden ajustar mucho más a lo que se
pregunta y consideramos que es mucho más efectivo.

Otra modificación importante también que se ha llevado a
cabo ha sido la del desarrollo de la figura del diputado no
adscrito, en el artículo 27, una condición que adquirirá un
diputado que abandone su grupo o sea expulsado, que ya no
entrará a formar parte del Grupo Mixto y tendrá unos derechos
y deberes que ya vendrán fijados en el Reglamento, tanto en
cuanto a su actividad parlamentaria como la parte económica.
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También consideramos muy importante, aunque ha habido
más debate en este punto, la posibilidad de habilitar sistemas
de videoconferencias para aquellos diputados de las islas de
Menorca, Ibiza y Formentera solicitándolo previamente a la
Mesa, para que puedan asistir a las sesiones de la comisión no
legislativas a través de estos medios técnicos. Realmente
creemos que supone un ahorro económico para el Parlamento
y una mejora importante en el tiempo de trabajo efectivo de
los diputados.

Y ya por último se ha comentar que también se ha
introducido un punto importante, que es la remoción del cargo
de presidente del Parlamento, así como del resto de los
miembros de la Mesa, por parte de la cámara si existe
negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las
obligaciones y los deberes del cargo.

Hay muchas más cosas, aquí ya han explicado todos los
diputados que hemos asistido a la ponencia muchas de ellas,
y bueno, en definitiva, desde Ciudadanos consideramos que
entre todos hemos conseguido un texto que mejora el
funcionamiento de la cámara, la hace más dinámica,
transparente, participativa, y esperamos que se ponga en
marcha en la próxima legislatura.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn de rèpliques. Torn
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

No haré uso, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Simplement vull reiterar que hem fet feina tres anys
plegats, i  crec que la generositat de tots els grups
parlamentaris ha fet possible que avui tenguem una proposta
de reglament que esper que la seva ràpida tramitació ens pugui
permetre d'aprovar-lo definitivament abans de finalitzar la
legislatura, i que sigui un instrument útil per a les persones
que conformin aquest parlament la propera legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears? No en vol fer ús.

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Només un comentari. A MÉS per Mallorca consideram
que qualsevol demanda pacífica de diàleg i de dret a decidir no
es pot anomenar cop d’estat. És evident que un partit com
Ciudadanos, que prefereix absentar-se d’un parlament abans de
condemnar..., abans d’aprovar que s’eliminin els símbols
franquistes, evidentment no pot compartir la nostra ideologia.

(Remor de veus)

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyora... Gràcies, Sra. Campomar.

(Alguns aplaudiments)

Torn del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS? No en vol fer ús.

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca... No vol fer
ús de la paraula.

Doncs torn del Grup Parlamentari Mixt, torn del Grup
Parlamentari Mixt?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

(...) de la palabra. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs... Doncs passam... Procedim a la votació. Votam.

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

(Aplaudiments)

Ara farem un recés d’una hora per pegar una mossegada.
Per tant a les tres tornam començar, d’acord? Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Ocupin els seus escons, per favor, reprenem la sessió.

V. Debat i votació del di ctamen de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i  Generals del Projecte de
llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes
Balears.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i  Generals del Projecte de Llei RGE núm.
13540/18, de voluntarietat de les Illes Balears, presentació
del projecte per part d’un membre del Govern, té la paraula la
Sra. Consellera Francesca Tur.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813540
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LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Ribas):

Gràcies, president, senyores i senyors, bona tarda. El 25 de
setembre del 2015 es va aprovar i va ser publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el dia següent, el 26 de setembre,
essent consellera la Sra. Esperança Camps, el decret que
regulava el règim de funcionament del fòrum de voluntarietat
de les Illes Balears, decret que es va començar a redactar i
treballar a finals de la passada legislatura.

El 23 de maig en la sessió plenària de 23 de maig de 2017
a poc més d’un mes de la meva incorporació a aquesta cambra
i a l’equip de govern, vaig respondre a una pregunta oral davant
del plenari, pregunta que havia formulat la diputada del Partit
Popular Sra. Sandra Fernández i em vaig comprometre, ens
vàrem comprometre a impulsar la llei de voluntarietat, i ho
hem complit i ho hem fet amb l’esperit partic ipatiu amb el
qual feim les coses en aquest govern.

Vàrem encarregar a la PLAVIB, la Plataforma de
Voluntarietat de les Illes Balears, organització sense ànim de
lucre que treballa des de fa molt de temps a favor de la tasca
del voluntarietat per promoure el voluntarietat, per a la seva
regulació, per fer visible la figura del voluntarietat i per a la
redacció... per a la coordinació de la redacció d’aquesta llei
que presentam avui.

El voluntarietat i la seva tasca és un sector i una figura
absolutament imprescindible dins la nostra societat, aquest
equip de govern n’està convençut. En moltes ocasions arriben
on no arribam des de les institucions. Per això, des del govern
progressista de les Illes Balears hem donat, donam i donarem
suport a moltes de les seves activitats i els acompanyam en
moltes de les seves iniciatives, com no podria ser d’altra
manera.

Ens referim a tasques de formació, activitats com el
concurs de fotografia Captura el Voluntarietat en tasques de
solidaritat, també com varen..., en tasques de solidaritat com
varen tenir ocasió de demostrar ells amb la seva feina i el seu
paper imprescindible durant les torrentades de Llevant, en
tallers i treball contra les violències masclistes, en tallers a
favor del respecte a la diversitat en general i a la diversitat
afectiva i sexual en particular, etc.

Per això, pensam, vàrem pensar i continuam pensant que
ningú millor que la Plataforma de Voluntarietat de les Illes
Balears per col·laborar i per redactat aquesta llei, el text
d’aquesta llei que duim avui a aprovació.

Era necessària la redacció d’una nova llei de voluntarietat
perquè entenem que en vint anys que fa de l’aprovació de la
primera, la llei de 8 de maig de 1998, la societat, com tot, ha
evolucionat d’una manera molt important.

Calia també adaptar-se a la llei estatal de 2015, la llei de
14 d’octubre de voluntarietat a nivell estatal. A més a més, el
mateix Estatut d’Autonomia estableix en el seu article 15.1 el

dret a la participació en la vida pública de forma tant individual
com col·lectiva.

Aquesta llei també regula..., hem de dir que regula el
voluntarietat de manera general, no només el voluntarietat
social. La llei s’ha redactat, el text de la llei s’ha redactat
després d’una reflexió interna i després de molts de diàlegs i
espais oberts a la ciutadania i a altres entitats que no estan
integrades dins la PLAVIB i amb un diàleg constant i directe
entre la plataforma i tot l’equip de la conselleria.

La llei era i és necessària per dotar el voluntarietat de les
Illes Balears d’un marc jurídic que reconegui i doni valor a la
seva figura i a la seva feina absolutament imprescindible . A
més a més, un dels molts  patrimonis socials i humans que
tenim a les illes i del qual ens en podem sentir ben orgullosos
és del teixit associatiu, compromès i solidari i que sovint fa
demostració de la seva capacitat de mobilització i eficàcia. 

La llei recull també el desig del Govern de potenciar,
protegir i posar la figura de la persona voluntària, del
voluntariat i de les entitats del voluntariat en el centre de les
seves accions. A més a més, el Fòrum de Voluntariat, com a
ens autònom cobrarà protagonisme i suposarà una millora en
l’eficàcia de la seva acció, perquè se’n regula l’acció conjunta
i coordinada entre administració i societat civil. Això no
implica que les administracions polítiques no hàgim de
complir amb les nostres obligacions, deures i competències,
però ho volem fer sense perdre el contacte amb la societat
civil.

La Llei de voluntariat consta de 27 articles, dividits en 4
títols, amb una disposició addicional, dues disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions
finals. L’administració pública, n’estam convençuts i treballam
des d’aquest convenciment, ha de ser el garant del suport de
l’acció voluntària. L’administració no la pot substituir, perquè
el sentiment de solidaritat i de compromís està íntimament
lligat a l’ànima humana i a la bona gent. Per tant, encara que
l’administració, estam convençuts, arribàs a tot, el voluntariat
seguiria existint. La llei és d’aplicació a les persones
voluntàries, a les entitats i als programes de voluntariat. La llei
defineix també la figura de voluntariat, defineix l’acció de
voluntariat i el seu caràcter solidari, lliure, voluntari, altruista
i regular.

La llei defineix també els programes de voluntariat, el Pla
de voluntariat i el tipus de voluntariat que existeixen. Defineix
també els principis i valors que tenen l’acció voluntària. Com
deia abans, defineix el tipus de voluntariat, això és voluntariat
social, però com dic, no era l’únic, també voluntariat de
cooperació o internacional, voluntariat ambiental, voluntariat
cultural, voluntariat esportiu, voluntariat educatiu, voluntariat
sociosanitari, voluntari d’oci i temps lliure, voluntariat
comunitari i voluntariat de Protecció Civil. La llei estableix
també els drets de les persones voluntàries, per resumir, el
dret a la formació, el dret a ser tractat i a treballar amb
respecte, el dret a la no discriminació, el dret a la seguretat en
general i a la seguretat jurídica en particular i el dret a poder
desenvolupar lliurament la seva acció, a poder fer-ho amb
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garanties. També estableix els seus deures, que els acompleix
des de sempre. L’acció de voluntariat ha de ser també
compatible amb l’activitat laboral i no ha de substituir-la, ni
posar en qüestió  els  drets laborals dins el seu àmbit
professional. La llei estableix també els drets i deures de les
entitats de voluntariat i de les persones destinatàries. La llei
aposta per donar també el pes a les entitats de voluntariat, per
posar-les en el centre de les polítiques de voluntariat, perquè
qualsevol projecte de voluntariat ha de ser canalitzat a través
seu. 

Hem de dir com ja dèiem al principi, que ha estat una llei
molt participada i molt debatuda. S’han presentat 45
al·legacions per part de 13 organismes, bona part d’elles han
estat incorporades i acceptades, totes han estat contestades.
La llei estableix les competències també a més a més, cosa
que consideram imprescindible, de cada administració i obliga
a elaborar a cadascuna d’elles un pla de voluntariat. Vull
anunciar que la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
ja hi està treballant de fa temps de manera paral·lela a la
tramitació d’aquesta llei en el Pla de voluntariat d’àmbit
autonòmic, que han de tenir tres eixos: fer visible la feina de
les persones voluntàries i  de les entitats, donar-los
mecanismes sense interferir en la seva acció i en la seva feina
i quantificar i analitzar el pes i el retorn del voluntariat en la
societat.

Vull acabar aquesta intervenció donant una vegada més les
gràcies a totes les persones i entitats que ho han fet possible,
principalment a la Plataforma del Voluntariat de les Illes
Balears, a la Direcció General de Partic ipació i Memòria
Democràtica i a tot el seu equip de la conselleria i també a
l’equip antecessor que va iniciar l’expedient i va formar per
dir-ho d’alguna manera, va regular la formació d’aquest Fòrum
de Voluntariat. Aquest compromís que vàrem adquirir el passat
mes de maig del 2017, avui podem dir que l’hem complit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Doncs passam al torn de
fixar les posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la
bienvenida a la Plataforma del Voluntariado y a todas las
entidades de voluntariado que han querido acompañarnos hoy
en este debate. Como bien ha dicho la consellera, la Ley
3/1998, de 18 de mayo del voluntariado, reguló por primera
vez el voluntariado en nuestra comunidad autónoma. Tras más
de 10 años desde su aprobación, parecía claro que era muy
necesario adaptarla a las nuevas circunstancias y realidades
sociales y más aún cuando en octubre del 2015 se aprobó la
Ley estatal del voluntariado y también tenemos el deber de
adaptarnos a ella.

En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena en este
caso a la conselleria por haber confiado y consensuado con la
Plataforma del Voluntariado este texto y a la Plataforma por
haber trabajado para que esta ley fuese una realidad, además de
por su trabajo constante del impulso del voluntariado desde
hace ya muchos años. Desde el Partido Popular daremos
apoyo a esta ley y agradecemos tanto a la conselleria como a
la plataforma, que se nos haya hecho partícipes desde el
primer momento.

La importante labor del voluntariado se puso
especialmente de manifiesto durante los peores años de la
crisis, cuando miles de voluntarios pusieron su granito de
arena para desinteresadamente ayudar a muchísimas personas.
Y toda esta labor a modo de ejemplo, fue reconocida y fue
puesta como ejemplo a nivel nacional en el congreso estatal
del voluntariado celebrado en el año 2014, que además sirvió
para demostrar la fuerza del voluntariado en nuestra
comunidad autónoma, representada en este caso por la
Plataforma del Voluntariado, que a día de hoy continua
potenciándola y hoy cuenta, según su última memoria, con
más de 32 entidades y más de 7.000 personas voluntarias que
forman parte de estas entidades. Y precisamente por esa
importancia que tiene el voluntariado en todos sus ámbitos,
esta ley vuelve a ser necesaria para reconocer este
movimiento y darle un marco que permita impulsarla y
protegerla. 

Yo no entraré a explicar la ley porque ya lo ha hecho
anteriormente la consellera, pero sí que me gustaría destacar
tres aspectos que considero importantes. En primer lugar, que
es un texto coherente y trabajado, que se adapta a la normativa
estatal vigente y que establece un marco legal adecuado al
objeto  que la propia ley establece en su artículo 1, que es
regular, reconocer, divulgar, promover, fomentar y proteger
el voluntariado en todos sus ámbitos, como forma de
participación mediante programas de voluntariado a
desarrollar por entidades de voluntariado. Puede haber muchas
formas de entender el voluntariado y todas ellas son
respetables, pero desde el Partido Popular defendemos y
apostamos por la que recoge esta ley, el voluntariado ejercido
desde las entidades de voluntariado. 

Y en tercer lugar me gustaría hacer referencia al punto 2
del artículo  5, que recoge los valores en los que se
fundamenta la acción voluntaria y son la libertad, la
participación directa y activa como generadora de opciones de
transformación social, el compromiso, el altruismo, la
eficacia, la gratuidad, la responsabilidad, la cooperación, el
sentido crítico, el aprendizaje, la igualdad de oportunidades y
la accesibilidad. En primer lugar destacar la importancia que
tiene la responsabilidad y el compromiso de la acción
voluntaria en cualquier tipo de voluntariado, pero
especialmente me gustaría hacer referencia a la
transformación social que creo que es la verdadera esencia del
voluntariado. 

Y la verdad es que en este punto me hace especial ilusión
poder participar en este debate, porque me siento  muy
identificada con el movimiento voluntario. Yo estoy
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convencida de que hoy yo no sería quien soy, o al menos la
parte buena, sino fuese gracias al voluntariado y gracias en mi
caso a Esplai. Y por esto me gustaría tener un especial
recuerdo a mi Club d’Esplai Corpus Christi, que tanto me
enseñó y en el que como niña primero y monitora después, me
hizo crecer y mejorar como persona. Porque si es cierto que
el voluntariado ayuda a transformar la sociedad y a mejorarla,
la realidad es que la primera transformación que se produce es
en uno mismo y esa es la verdadera grandeza del voluntariado.

Así que desde aquí animemos a toda la ciudadanía a dar
este pasito, convertirse en voluntarios y seguir transformando
realidades.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Doncs torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Primer de tot vull donar la benvinguda
a la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, bé, el
primer que he de dir és que bé, que l’Associació de Voluntaris
d’Eivissa em va demanar que fos present en aquesta cambra en
representació seva i bé, ha coincidit que també defensava
aquesta llei, així que estic aquí doblement contenta com a
diputada defensora d’aquesta llei i com a representant de
l’associació on particip cada setmana.

El 1998 es va regular per primera vegada l’activitat del
voluntariat. Avui, després de vint anys, tal i com s’ha comentat,
i de l’evolució de la nostra societat era necessari que fos
actualitzada, sobretot amb l’arribada de la Llei actual 45/2015,
del 14 d’octubre, de voluntariat, i altres legislacions
autonòmiques que ens han donat les pautes cap a un nou
voluntariat.

Aquesta llei que avui aprovarem, de fet, neix gràcies a les
mateixes entitats del sector que, amb la seva experiència i
coneixement, ens han possibilitat l’aprovació d’aquesta llei
que estarà ben arrelada a la terra i a la situació del voluntariat
de les Illes, gràcies per l’empenta i per tot el vostre talent.

Hem de recordar que el voluntariat és un imprescindible
motor de desenvolupament social de la nostra democràcia, a
més de ser un important factor de desenvolupament personal.
De fet, el voluntariat actua des de les necessitats existents en
cada moment perquè incideix directament i immediatament en
els problemes fent d’avançada en la recerca de solucions.

El voluntarietat pot ajudar a generar confiança en la
societat, promoure la inclusió social, millorar els serveis
bàsics i impulsar el desenvolupament humà, però el voluntariat
no està exempt de reptes de futur i malauradament en 2018

només tres de cada deu espanyols volia ser voluntari,
desafortunadament l’interès de la població a col·laborar amb
ONG ha caigut del 42% al 28% en aquests tres darrers anys.

Per això és tan important la implicació dels poders
públics. A escala nacional la capacitat dels voluntaris per
donar suport als progressos en matèria de desenvolupament
depèn que els governs nacionals estiguin disposats a facilitar
espais i entorns propicis que afavoreixin la seva participació
i les seves iniciatives.

Els beneficis derivats de treballar amb els voluntariats...,
amb els voluntaris i el voluntariat es maximitzen quan hi ha
condicions propícies com a ara la llibertat d’expressió i
d’associació i un clima favorable de debat polític intens.

En el pla local el voluntariat pot adquirir com a vehicle
d’expressió les persones que formen part de comunitats
excloses o marginades i com a mitjà d’accés als serveis, els
recursos i les oportunitats que necessiten per millorar la seva
vida.

L’article 19 de la Llei del voluntariat de 3/1998, del 18 de
maig, va crear el Fòrum Balear de Voluntariat com a l’òrgan
consultiu de coordinació de promoció de la participació de la
ciutadania, però no va ser fins al setembre de 2015 quan
finalment l’actual Conselleria de Cultura, Participació i
Esports va tramitar i aprovar després de vuit anys el decret que
regulà la composició i el règim de funcionament d’aquest
fòrum.

Això va permetre convocar la primera trobada del fòrum el
3 de desembre d’aquest mateix any, un pont d’interlocució i
diàleg essencial entre representants de l’administració de la
comunitat autònoma i els diferents representants del món del
voluntariat.

Durant el fòrum es va posar en comú la situació actual del
voluntariat a les Illes i es varen definir les línies generals de
col·laboració entre l’administració i e l món del voluntariat
que es volen seguir a partir d’ara. Entre d’altres qüestions la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears va plantejar la
necessitat del desenvolupament d’una llei de voluntariat a
nivell autonòmic, la qual debatem ara, que realitza accions
concretes de promoció i establir línies de finançament. Bé, jo
crec que tot això està recollit ara en aquesta llei.

Esperem que aquesta llei doni resposta a les demandes de
les associacions del voluntariat que han posat de manifest la
força de la societat organitzada mitjançant programes de
voluntariat i que han donat respostes entre l’altres a situacions
de vulnerabilitat, d’exclusió , d’aïllament i també
desenvolupant accions a favor de la protecció del medi
ambient, del patrimoni, de la cultura i de l’esport.

Aquesta llei tracta d’apropar el voluntariat als més joves,
al seu article 20, mitjançant metodologies de l’aprenentatge
i el servei que posa en comú continguts curriculars amb els
valors que es treballen des del voluntariat i al seu article 21,
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relatiu a empreses, on els convida a promoure i participar en
programes de voluntariat on el fi sigui la societat.

De fet, per a la directora de la Plataforma del Voluntariat
d’Espanya la societat, les empreses i les universitats haurien
de fomentar la cultura del voluntariat. És un dret el voluntariat
de participació i cal posar-lo molt fàcil i proper perquè les
persones puguin participar.

Està comprovada la capacitat del voluntariat per promoure
la pau i el desenvolupament, en definitiva, per crear un món
millor i fer créixer a les mateixes persones que hi participen.

Per això queda més que justificat el deure per part de les
administracions de donar suport al voluntariat i potenciar-lo
com a un indicatiu d’una societat solidària i avançada.

Esperem que el títol III, sobre competències de les
administracions públiques en matèria de voluntariat, als seus
articles 22, 23 i 24 doni la resposta adequada per continuar la
tasca i donar suport a aquesta tasca que fa el voluntariat de les
Illes Balears.

Gràcies per ser-hi i enhorabona a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, vull donar la benvinguda als
representants de les entitats de voluntariat que avui ens
acompanyen i també al representants del Govern que han
permès que aquest projecte de llei arribàs al Parlament.

Fa tres anys, com a director general de Participació i
Transparència, vaig tenir diverses reunions amb els
responsables de la Plataforma del Voluntariat de les Illes
Balears per tal de veure com es podia dotar de la importància
que es mereix el sector del voluntariat, un sector oblidat
durant molts d’anys i insuficientment considerat durant
d’altres, i això que els milers de voluntaris i voluntàries que hi
ha a les Illes Balears fan sovint una feinada que no té preu i
moltes vegades fan tasques molt necessàries per a temes on
no arriba l’administració pública.

D’entre les demandes de la PLAVIB, la primera va ser la
convocatòria per primera vegada del Fòrum del Voluntariat de
les Illes Balears amb funcions com la participació de la
ciutadania en les organitzacions de voluntariat i el foment de
la formació de les persones voluntàries. A més, des del
Govern es va donar suport per tal que la plataforma fes
formació damunt la nova llei estatal del voluntariat entre les
entitats de les Illes Balears, llei que s’acabava d’aprovar i va
sorgir de nou un antiga demanda: actualitzar la Llei del

voluntariat que ja teníem a les Illes Balears des de l’any 1998
i que havia quedat notòriament antiquada.

Aquest projecte de llei que avui aprovarà aquesta cambra
és el fruit de les propostes de les entitats de voluntariat, de les
persones que tenen vinculació en el tema i de les
administracions publiques interessades. A través de jornades,
debats i enquestes s’ha aconseguit un document que ha arribat
a aquesta cambra amb un notori consens.

Amb l’aprovació d’aquest projecte de llei es dóna la
importància que correspon a temes com el reconeixement de
les competències, els AP o els voluntariats educatius. A més
l’aprovació de la llei implica un nou reforç del tercer sector.
Podem dir sense por a equivocar-nos que aquesta llei serà una
de les més realistes i valentes de tot l’Estat.

Durant la tramitació del projecte de llei s’han tractat 14
esmenes presentades per MÉS per Menorca, algunes de les
quals anaven en la línia de regular aspectes propis de
l’associacionisme, tot i considerar que aquesta llei no és
l’àmbit adequat per incloure-les sí que trobam ben necessari
que l’associacionisme tengui la seva pròpia llei d’àmbit balear
que reguli aquests aspectes. Esperam que en la propera
legislatura aquest fet es pugui regular.

D’aquesta lle i, i a mode de resum, en volem destacar
diversos aspectes que creim que són molt rellevants. En
primer lloc es parla de voluntariat per a tothom, és a dir, es
regula el voluntariat de persones menors d’entre 14 i 18 anys;
també l’obligació de fer possible l’accessibilitat de persones
grans, amb discapacitat o dependents, adaptant a les seves
capacitats les formacions, les informacions i les funcions a
desenvolupar. En coherència amb la legislació vigent també
s’estableixen limitacions per a determinades persones amb
antecedents penals no cancel·lats a determinats programes.
Les persones voluntàries podran sol·licitar a les entitats que
facin les gestions oportunes per tal d’acreditar les
competències adquirides en el desenvolupament de la seva
acció de voluntariat mitjançant els procediments que
considerin oportuns.

Dins els requisits de les entitats destaca el fet de demanar-
los que tenguin un codi ètic, i també uns plans i itineraris de
formació que hauran de seguir; és a dir, són garanties de
qualitat per als voluntaris, que en tot moment sabran a què
s’han d’atendre en l’exercici de les seves funcions. A més es
recull la necessitat d’un protocol intern a les entitats per
abordar possibles conflictes, i en tot cas de mediació externa
i drets i deures de les persones destinatàries dels programes
de voluntariat.

També s’inclou com a nous actors els centres educatius i
les universitats, així com les empreses.

Finalment també recull algunes de les funcions que haurà
de fer el Fòrum del Voluntariat, un espai que vull recordar que
va costar bastant tirar endavant, com el Pla autonòmic de
voluntariat, que haurà de ser l’instrument que reculli les
mesures de foment i promoció. A més, més enllà del Decret
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83/2015, de 25 de setembre, que s’ha comentat anteriorment,
amb el qual es regulava la composició i el règim de
funcionament del Fòrum balear del Voluntariat, ara queda
regulat amb rang de llei que el Fòrum del Voluntariat serà
l’òrgan de consulta, coordinació, promoció del voluntariat, i
inclourà a més nous participants, com poden ser la Conselleria
d’Educació o l’Ajuntament de Palma.

Aquesta llei estableix un cens d’entitats com a eina per
poder saber quines entitats fan programes de voluntariat,
quantes persones són voluntàries, quin tipus de programes es
desenvolupen mitjançant voluntariat, i d’aquesta forma es
podran dissenyar polítiques públiques de suport i promoció
del mateix.

En conclusió, amb aquest projecte de llei estam davant
d’una normativa consensuada amb el sector, que s’adapta molt
bé a la realitat i que pretén donar un impuls al voluntariat de
qualitat i a les entitats. Enhorabona a les persones voluntàries,
enhorabona a les entitats, enhorabona a la PLAVIB, i moltes
gràcies per la bona feina que estau desenvolupant.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Passam al 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, serè breu
per no repetir el que ja s’ha explicat per part de la consellera
i dels portaveus que m’han precedit, però permetin-me que
també saludi les persones i entitats que ens acompanyen i que
han estat partícips d’aquest text que avui aprovarem. 

Des d’El Pi entenem que el Projecte de llei de voluntariat
de les Illes Balears s’ha treballat amb els interlocutors socials
que demanaven una norma que regulàs el reconeixement i
l’accés del voluntariat a tots els àmbits on és possible
l’existència d’aquesta figura, i sobretot adaptar-se a la nostra
realitat actual existent. La llei també haurà de servir per
divulgar, promoure i protegir el voluntariat amb programes
desenvolupats en el si d’aquestes entitats. S’ha dit que aquesta
llei pretén donar visibilitat al món del voluntariat, així com
reconèixer públicament la seva presència en els diferents
àmbits de la nostra societat on actuen. Aquesta norma regularà
per primera vegada temes tan diversos com el voluntariat de la
gent gran, de persones amb discapacitat o dependència, o de
menors d’entre 14 i 18 anys. És, en definitiva, una aposta per
actualitzar una normativa que no s’havia revisat des de la seva
aprovació inicial l’any 1998. 

Estam, per tant, davant d’una norma que arriba al Parlament
amb un consens ample, que s’ha treballat amb les entitats del
sector i el Govern, i que per tant ha de disposar del benefici

d’aquesta feina prèvia, participada, que és la que sempre és
necessària per arribar a normes amb vocació de permanència
i de tenir una utilitat pública.

Vull agrair també la tasca que s’ha anat fent durant tota
aquesta legislatura des de la Comissió de Serveis Socials, on
hem anat escoltant les diferents entitats, els hem donat suport,
i s’ha pogut comprovar l’ample suport a moltes de les lleis,
proposicions no de llei i declaracions institucionals que s’han
aprovat aquesta legislatura, i com a exemple, aquesta llei de
voluntariat, que demostra la bona tasca de les persones que
ajuden i se solidaritzen amb les necessitats dels altres.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, bona tarda a tothom. Bona
tarda i benvinguts també els representants de les entitats de
voluntariat.

Per al nostre grup aquesta també és una llei necessària,
però dissentim una mica en un detall, en un matís -avui tal
vegada les diferències són només de matís-, amb el que ha dit
la consellera, i em sembla que també la Sra. Fernández: jo no
crec que hagin canviat molt les condicions o les
circumstàncies, sinó que sobretot el que ha canviat és la
importància que ha anat adquirint en els darrers anys el
voluntariat; crec que les circumstàncies, el caldo de cultiu
perquè el voluntariat existís, fa molts d’anys que existeixen,
però aquesta forma de participació, de participació social i
política, ha anat augmentant, ha anat adquirint una importància
cada vegada més gran, i per tant em sembla molt normal que
posem al dia i actualitzem les eines amb les quals regulam i
gestionam aquesta realitat, i això crec que és al que obeïa la
llei estatal de 2015, i crec que aquí és on radica la importància
d’actualitzar la nostra llei, que és adaptar-la a una regulació
que s’havia fet en clau estatal. Evidentment no calia que la
nostra fos idèntica, però tampoc no tenia sentit que fos
essencialment diferent; de fet és bastant semblant a la
regulació: la lle i estatal regula el voluntariat que fan les
entitats d’àmbit estatal, i nosaltres havíem de menester una llei
que regulés el voluntariat que es feia a l’àmbit autonòmic, i és
des d’aquest punt de vista que crec que era necessària aquesta
llei, i per tant des del nostre grup també aplaudim la iniciativa
de la plataforma i del Govern.

Si he de destacar un aspecte que em sembla molt important
i que d’alguna manera té a veure amb això que he dit, i que em
sembla important i fa especialment necessària aquesta llei, és
tot el que podríem dir la relació de voluntariat; és a dir, calia,
era necessari, atès que hi ha tantes persones que exerceixen la
seva participació social a través d’aquesta figura, que es
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regulés exactament la relació que hi havia entre el voluntari i
les entitats voluntàries, i quedessin molt clars els drets, e ls
deures, els compromisos..., i aquí per tant adquireix molta
importància i em sembla que és la part reguladora més
important, perquè hi ha alguns aspectes que s’ha dit que
regulen, i més que regular el que fan és citar-los, que també ho
ha de fer una llei, citar per saber exactament..., definir l’àmbit
d’actuació, però aquest em sembla que és l’aspecte regulador
més important, l’obligació que hi hagi plans de voluntariat,
l’obligació que hi hagi..., ara no em surt el concepte, els plans
de voluntariat i... e l document de compromís, que és on es
recullen totes aquestes obligacions que deia.

I també em sembla important, evidentment, perquè va en la
línia del que va motivar que jo presentés una sèrie d’esmenes,
que era la importància de distingir aquesta relació de
voluntariat amb el que podríem dir la relació d’associació; en
aquest sentit, Sr. Gallardo, l’he de corregir; ja sé que vostè no
era a la ponència i que per tant segurament ha estat en la
transmissió d’informació on ha fallat, però les meves esmenes
no anaven en absolut dirigides a regular el voluntariat sinó tot
el contrari, anaven a deixar clar que aquesta llei no regulava el
voluntariat, ai, perdó, no regulava l’associacionisme. Per tant
anaven dirigides a aclarir aquesta diferenciació entre la relació
de voluntariat; la Sra. Maicas ens ha posat un exemple molt
clar: una hora a la setmana és un esquema típic  d’aquesta
relació de voluntariat en la qual hi ha un compromís, hi ha un
compromís permanent, constant, però molt puntual, i en
aquest cas no hi ha una participació en el que seria el procés
de presa de decisió de l’entitat, que seria l’essencial de la
relació d’associacionisme, i jo crec que havia de quedar clar
que aquesta llei no regulava l’associacionisme, primer per un
tema estrictament legal i de competències, però a mi
sincerament aquest era el que menys em preocupava, sinó per
deixar molt clar que hi ha tota una altra forma de participació
social i política a través de les entitats, que no entra dintre
aquest concepte legal de voluntariat, que és el que tenim amb
aquesta llei, que és voluntària però no entra dintre d’aquest
concepte, que és aquesta participació en el que jo dic el
procés de presa de decisions de les entitats, el lideratge de les
entitats, i que és un tipus de participació associativa voluntària
i que contrasta amb el pes que cada vegada més tenen les
figures professionals dintre del món de l’associacionisme.
Per tant, aquest jo crec que és l’aspecte més important que
regula aquesta llei i que des del nostre punt de vista la fa
necessària.

Com deia, nosaltres havíem presentat una sèrie d’esmenes
que anaven dirigides, primer, a clarificar aquesta distinció que
ja els he explicat, per tant, no m’allargaré més; després també
a clarificar alguns altres aspectes conceptuals, per exemple
relacionats amb les entitats  de segon nivell, que crec que
també ha quedat més ben clarificat; i després concretament
sobre el concepte d’entitat de voluntariat, aquí no he tengut
tanta fortuna, perquè la veritat és que he de dir que de les
esmenes que vaig presentar he d’agrair la flexibilitat i la bona
entesa que han tengut tots els ponents perquè la majoria,
doncs, s’han acceptat o s’han transaccionat, en aquest aspecte
del concepte d’entitat del voluntariat a mi m’hagués agradat un
concepte més objectiu, però bé, això, el treball parlamentari

té aquestes coses, no..., aquest aspecte no va merèixer
l’aprovació per part dels altres companys de ponència i, per
tant, vaig optar per no mantenir les esmenes, perquè em va
semblar que després d’aquest debat que hi havia hagut i
d’aquesta preocupació que el meu grup havia expressat, i que
s’havia saldat molt positivament amb l’acceptació de la major
part de les esmenes, avui no era un dia per venir a parlar
d’esmenes i de venir a parlar de detalls tècnics, sinó que era un
dia per celebrar que tenim aquesta llei de voluntariat, que és
una llei volguda i promoguda pel sector, per tant, vaig, com els
deia, optar per no mantenir aquestes esmenes.

Només acabar agraint el treball de la Sra. Vilaret, que
malauradament avui no ens acompanya perquè té altres
obligacions parlamentàries, i com deia ratificar a la resta de
companys per la bona sintonia i entesa a l’hora de prendre en
consideració les esmenes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, público
presente, entidades de voluntariado, la Plataforma de
Voluntariado. Desde Ciudadanos queremos agradecer a todas
las entidades de voluntariado agradecerles su trabajo que a
través de la Plataforma de Voluntariado han hecho posible este
texto y también agradecerles que nos hayan hecho partícipes
en la elaboración del texto antes de su tramitación
parlamentaria, y ya les comentamos que Ciudadanos votará a
favor de todo el artículo de este proyecto de ley. También
agradecer a la consellera Tur que esté proyecto de ley esté
aquí debatiéndose, ya no le perseguiré por los pasillos, y nos
parece muy acertado que se pueda aprobar en esta legislatura.

Como saben la Ley autonómica del voluntariado, ya se ha
dicho aquí, está vigente desde el 98 por lo que era una
necesidad, por un lado, adecuar y adaptar la ley a la nueva
realidad social, una realidad donde no se nos tiene que escapar
que los ámbitos de actuación del voluntariado hoy son muy
diversos y son muy transversales, y además desde el 98 ha
habido un crecimiento significativo de muchísimas entidades
en las Islas, motivado también estos años de crisis terrible que
desde aquí les quiero dar las gracias a todas las entidades que
en estos años supieron hacer y darse a conocer a muchos
ciudadanos para que supieran que no estaban solos, por lo
tanto, se hace necesario un marco jurídico que regule, que
recoja y que unifique su actuación.

Y, por otro lado, la ley, ya más jurídicamente, es una
necesidad para adecuar y adaptar esta ley a la normativa estatal,
la Ley del voluntariado elaborada en 2015, y todas las
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resoluciones y dictámenes de la Unión Europea en materia de
voluntariado. 

Nosotros queremos poner énfasis en cuanto a la ley,
centrándonos ya en la ley, avalamos y respaldamos las palabras
de la consellera que ha explicado en general la ley, pero desde
Ciudadanos consideramos que uno de los avances más
importantes de esta ley es la apuesta por un voluntariado
donde todos tienen cabida, donde todos tienen cabida: se
regula el voluntariado en los menores de edad, muy importante
para acercar el voluntariado a los más jóvenes, y sobre todo
queremos hacer hincapié que es una ley que da un acceso real
al voluntariado, a las personas con diversidad funcional, a las
personas con alguna discapacidad; nos parece que es un
aspecto muy significante y muy importante de esta ley, pues
es una ley que da un acceso real, puesto  que establece
instrumentos necesarios para ello como puede ser la
adaptación de la formación, de la información, de los
materiales y de las funciones acordes a las capacidades con
cada persona voluntaria.

La ley considero que es un reconocimiento a que todas las
personas, cada una de las personas, es un valioso activo para la
transformación social. Y también por esto quiero darles las
gracias. 

Otro de los aspectos también que destacaría de la ley es su
apuesta por un voluntariado comprometido y formado, una
formación que va a desembocar en la calidad de las
actuaciones del voluntariado sobre el destinatario en cada uno
de los proyectos que se lleve a cabo. Por ello, también
destacar que la ley, nos parece muy importante, regula
mecanismos de reconocimiento de las competencias que se
adquieren en el desarrollo de esa acción voluntaria, que es otra
de las novedades, pero que es verdad que en muchos países
estas competencias ya son muy valoradas incluso en los
currículum de las propias personas a la hora de la búsqueda de
trabajo.

Por último, comentar que la ley, también es muy
importante, crea un único censo de entidades en Baleares,
ordena y regula toda la acción de estas entidades de
voluntariado y determina el papel de la administración, de las
empresas, de la Universidad y de los centros educativos.

Bueno, en conclusión, desde Ciudadanos creemos que este
proyecto no solamente se adecua a las nuevas normativas sino
que tiene unos aspectos muy importantes para adecuar el
voluntariado a esta nueva realidad social. Por lo tanto, muchas
gracias a todos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, president, bona tarda a tothom, benvingudes totes
les persones que són aquí avui. Aquesta llei és el resultat de
l’opinió compartida tant per part del sector com per part
d’aquest govern per evidenciar que l’actual llei de voluntariat
necessita una adaptació tant a la nova situació social actual, la
crisi patida ara va ser un punt d’inflexió molt important, com
també a la normativa de caràcter estatal, sempre des del punt
de vista que no és el contingut el que regulem sinó el marc en
el qual es produeixen les accions de les persones voluntàries. 

El voluntariat posa contínuament de manifest la força que
té la societat civil organitzada per donar resposta a situacions
de vulnerabilitat, d’exclusió i d’aïllament, però també a favor
del medi ambient, de la cultura, de l’esport, del patrimoni i de
la protecció civil. 

Amb aquesta llei es pretenen diverses coses, no ho diré
tot, ja s’ha dit i serem repetitius, però crec que l’ocasió ho
mereix, amb aquesta llei es pretén adaptar les necessitats
actuals de voluntariat reconegut com a fet diferencial; es
pretén reconèixer el paper decisiu de les entitats sense ànim
de lucre com el si on es desenvolupen les accions de
voluntariat; s’aposta per la formació, la qualitat i el
compromís de les persones voluntàries; es reconeix la
importància de les relacions entre el voluntariat i els centres
educatius, crec que això és molt important finalment; també
reconeix el dret de les persones voluntàries que es reconeguin
les competències que han adquirit en el desenvolupament de
les accions de voluntariat, ara ho comentava la meva
companya, la Sra. Ballester, i això és també important; per
primera vegada regula el voluntariat a persones menors amb
l’objectiu d’acostar-lo al més joves i  que des de ben petits
creixin amb aquestes inquietuds; a donar cabuda al món
educatiu, com hem dit abans, per donar suport a iniciatives
com l’aprenentatge, es posen en comú continguts curriculars
amb els valors que es treballen en el voluntariat i els
estudiants poden aplicar la part teòrica de les aules a posar-ho
en pràctica en programes de voluntariat; es regulen així mateix
els drets i els deures de les persones ateses com agents actius
del programa, d’igual manera que es contempla ja a la Llei de
serveis socials; es reconeix el paper com a col·laboradors i
promotors de la Universitat i de l’empresa.

Per part de les entitats també aquestes han d’assumir, que
ja ho fan, ara obligatòriament, uns compromisos entre els
quals els més significatius, des del nostre punt de vista, se’ls
demana que, atès que parlem sempre de valors, aquestes
elaborin un codi ètic  de funcionament, tant els programes
d’acció com el document de compromís i també el Pla de
voluntariat, adquireixen un paper fonamental i diferencial.
També es comprometen a garantir el dret a la igualtat
d’oportunitats, és a dir, que les persones grans, amb
discapacitat, o en situació de dependència, puguin exercir en
igualtat de condicions accions de voluntariat i l’entitat es
compromet a eliminar qualsevol forma de desigualtat. 

Pel que fa al paper de les administracions públiques,
aquestes tenen el deure de promocionar i donar a conèixer el
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voluntariat com agent actiu i independent de transformació
social i per això en primer lloc es reforça la figura de l’actual
Fòrum Balear del Voluntariat que esdevé amb aquesta llei, el
vertader òrgan de consulta i coordinació entre administracions
i les entitats, amb la novetat que haurà d’ampliar la composició
per tal d’incloure el món educatiu i  també l’Ajuntament de
Palma.

En segon terme elaborarà un cens d’entitats de les Illes
Balears, que juntament amb el Fòrum, aportarà les
informacions necessàries per elaborar les polítiques públiques
adaptades a la realitat canviant del voluntariat de la nostra
comunitat. I tercer, també es crea el compromís d’elaborar un
Pla de voluntariat, la consellera ja ens ha dit que s’està fent,
que recollirà les necessitats i mesures de suport que s’han
d’impulsar des de les diferents administracions públiques. La
responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són
els eixos per donar al voluntariat el suport que necessita en
aquests moments.

Amb aquests tres punts queda reflectit l’impuls que
l’administració vol donar al voluntariat com a vehicle de
transformació social i aquí hem d’agrair a la consellera i a tota
la conselleria la voluntat que han tingut d’adquirir aquest
compromís i d’arribar a fer aquesta llei.

Per acabar, aquesta llei no obliga ningú a ser voluntari, un
ho és perquè no pot fer de menys. Per això és un fet
diferencial i per això l’esmena del Sr. Castells, quan ens deia
que no era prou objectiva aquesta llei, és veritat, no és prou
objectiva, però és que..., no, el punt, el punt, però és que s’és
voluntari perquè no es pot fer de menys.

Des del meu grup volem agrair la feina que ha fet la
PLAVIB en l’elaboració d’aquesta llei i la feina altruista i
desinteressada que fan tots i totes les voluntàries i que ajuden
que aquest món sigui una mica millor.

Res més i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs una vegada esgotat el debat, passam a les votacions.
Passam a la primera votació que són els articles 3, 4 i 14, que
eren els articles als quals es mantenien esmenes les quals han
estat retirades, per tant, passam a la votació dels articles 3, 4
i 14. Votam.

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

Per tant, passam a la votació de les denominacions, la resta
d’articles, les disposicions i l’exposició de motius. Passam a
la denominació del projecte de llei, denominació del títol
primer, denominació del capítol primer, articles 1, 2, 5, 6, 7
i 8, denominació del títol segon, denominació del capítol
primer, articles 9, 10, 11, 12 i 13, denominació del capítol
segon, articles 15, 16 i 17, denominació del capítol tercer,
articles 18 i 19, denominació del capítol quart, articles 20 i

21, denominació del títol tercer, articles 22, 23 i 24,
denominació del títol quart, articles 25, 26 i 27, disposició
addicional única, disposició transitòria primera, disposició
transitòria segona, disposició derogatòria única, disposició
final primera, disposició final segona, disposició final tercera
i exposició de motius. Votam.

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

Doncs es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
de què la llei en qüestió tingui un redactat coherent.

Doncs una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de voluntariat de les
Illes Balears.

(Aplaudiments)

VI. Debat i votació del dictamen de la Comissi ó
d’Assumptes Institucionals i  G enerals del Projecte de
llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i  processos
participatius.

Doncs passam al sisè punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del projecte de llei RGE núm.
8321/18, de consultes populars i processos participatius.

Presentació del projecte de llei per part d’un membre del
Govern. Té la paraula la Sra. Consellera Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors. Una nova llei
que té a veure amb la ciutadania duim a aprovació. La Llei de
consultes populars i processos participatius és una llei que té
l’objectiu d’aprofundir en el sistema democràtic de les illes,
posant en mans de la ciutadania una sèrie d’instruments, com
ja diem a l’exposició de motius, per canalitzar la seva
participació directa i garantir que la seva veu té mecanismes
per ser escoltada i per fer-se escoltar. És, per tant, una llei que
estableix que el teixit per desenvolupar la democràcia directa,
la participació directa, la consulta ciutadana per temes de la
vida comunitària, o de qualsevol altre aspecte de la nostra
societat, que una institució o un nombre suficient de ciutadans
vulgui impulsar.

La Llei de consultes populars i processos participatius és
una llei que parla de principis irrenunciables per a qualsevol
societat de progrés, lliure i igualitària, com ara el principi de
la igualtat, el de la corresponsabilitat ciutadana, el de la
solidaritat, el de la transparència, el de la representació
equilibrada entre homes i dones, el de la inclusió i cohesió
social, el de la visibilitat de tots els col·lectius, en definitiva,
el de la ciutadania plena.

La Llei de consultes populars consta de 116 articles
agrupades o dividides en 7 capítols, 8 disposicions
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addicionals, 3 disposicions transitòries, 1 disposició
derogatòria i 1 disposició final, que regulen i articulen les
diferents maneres de participació.

Les consultes poden ser impulsades, com deia abans, tant
per les institucions representants de la sobirania popular, no
ho oblidem, com per un col·lectiu de ciutadans, és a dir, per
iniciativa popular. La Llei de consultes regula també que les
consultes es facin amb totes les garanties jurídiques i legals,
regulant com s’han de fer i l’abast de les decisions. La llei
regula també les consultes als diferents àmbits territorials, és
a dir, municipal, insular i autonòmic. I regula també una figura
que és la millor expressió de la ciutadania, els fòrums.

La llei regula també els pressuposts participatius, perquè
no oblidem, són la columna vertebral de les polítiques
públiques. La ciutadania podrà incidir, així, en la distribució
d’una part de la despesa de l’administració i les institucions
podran valorar propostes concretes de despesa, tant a nivell
municipal, insular, com autonòmic. A més a més, a la seva
disposició addicional primera té en compte, tenim en compte
la singularitat de Formentera, que té una singularitat
administrativa confluint consell i ajuntament. 

Ara haurem de desenvolupar reglamentàriament altres
drets i altres avanços com són el vot electrònic o telemàtic, el
registre únic de participació, una eina, etc., el procediment de
formació dels fòrums de participació ciutadana, etc. És una
llei que neix, com l’altra que hem presentat de voluntariat i
com totes les que impulsa aquest Govern, que vol fer de la
participació un dels eixos clau. S’han acceptat així més de la
meitat de les 102 al·legacions presentades per part de 14
organismes. S’han acceptat esmenes de tots els grups
parlamentaris a les diferents comissions. En el seu moment es
varen fer a finals del 2016 jornades participatives a totes les
illes a través dels consells insulars. S’ha presentat i s’ha parlat
també amb els municipis a través de la FELIB. I tot i no ser
preceptiu, es va enviar al Consell Consultiu, que va assenyalar
i destacar que és una llei molt participativa i que s’havia
tramitat, que s’ha tramitat conforme a dret.

Llegiré un paràgraf del que diu el Consell Consultiu:
“L’administració ha dut a terme una àmplia fase d’audiència i
participació i s’ha elaborat una memòria molt detallada sobre
l’impacte que tendrà sobre l’administració aquesta llei”. A
més a més afegeix que s’ha demanat parer als consells insulars
i municipis i totes les recomanacions, destaca el dictamen,
han estat valorades i contestades. 

Hem de dir també, per exemple, que hem incorporat
recomanacions del Col·legi Oficial de Perits i Enginyers i de
tots els consells insulars, així com de totes les conselleries
del Govern que n’han presentat.

Ens queden altres tasques com ara avaluar l’impacte social
i ho hem de fer en dos anys, és a dir, la llei ens dóna..., també
ens encomana feina i tasques i hem de fer també, segons
estableix la llei, una valoració contínua de l’impacte de la
norma, així com presentar d’aquí a sis mesos, una vegada que

sigui aprovada i en vigor, una memòria econòmica per poder
desplegar amb totes les garanties aquesta norma.

Vull acabar agraint la feina de l’equip antecessor en
general i en particular de l’anterior director general de
Transparència perquè va iniciar l’expedient i va encarregar la
llei que va... la proposta de text de llei que va arribar a la
conselleria al juny del 2017.

Vull agrair també la feina a l’equip redactor de la llei com
ho he fet abans en l’altre ocasió i també vull agrair la feina de
l’actual director general de Participació i del seu equip de
serveis jurídics i de la Secretària General de la conselleria,
així com de l’Advocacia de la comunitat, i també vull agrair a
tots aquells ciutadans i ciutadanes que varen fer comentaris,
al·legacions i aportacions.

Per acabar també una reflexió final, a través de la Llei de
consultes es pot donar una veu més potent i més regulada a la
ciutadania i no hem de tenir por a consultar els ciutadans. El
Govern de les Illes Balears té molt clar que l’opinió  dels
ciutadans ha d’estar al centre de les polítiques i de les
decisions de govern.

També hem de dir que un estat de dret té els seus
fonaments arrelats en la sobirania popular i aquesta sobirania
no només s’ha d’exercir cada quatre anys, sinó de manera
constant i permanent. En les democràcies consolidades el dret
a votar i el dret a expressar l’opinió i a participar en la vida
pública és i ha de ser un dret inviolable . I ja que avui s’han
sentit algunes veus, afirmacions en aquesta cambra relatives al
dret de votar..., definir-ho com a un cop d’estat volem acabar
llegint part d’un vot particular que varen assumir dos membres
més del Consell Consultiu, que deia així: “Som del parer que
la norma in fieri seria molt més democràtica si els resultats
dels referèndums municipals fossin jurídicament vinculants,
que ho són, per a l’ajuntament convocant amb independència
que la majoria hagués estat ampla o ajustada, fer cas omís del
resultat equivaldria a un vertader cop d’estat constitucional ja
que el subjecte de la sobirania en darrera instància és el poble
i, per tant, és qui ha de tenir la darrera paraula en els assumptes
municipals sobre els quals sigui consultat. Està fora de lloc
que al poble se li assigni una funció de consell, quan el poble
parla no aconsella ni suggereix ni recomana, decideix”.

Idò això, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Doncs, per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS RGE núm. 11393, 11394, de l’11397 a l’11408,
l’11411 i de l’11414 a l’11421 i per posicionar-se respecte
a les dels altres grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, avui es
presenta aquest projecte de llei on hem presentat un total de
31 esmenes i de les quals se’ns n’han aprovades o
transaccionades 7.

Amb aquesta llei es vol fer una passa més en el procés
participatiu de la ciutadania dins els diferents àmbits
administratius de la nostra comunitat, tant en l’àmbit
municipal, com en l’àmbit del consell o en l’àmbit autonòmic.

Parlam de referèndums municipals, consultes i processos
participatius. És cert que en alguns casos hem volgut ampliar
la participació dels ciutadans i per tant, hi ha una certa
d’esmenes en aquest sentit, però m’agradaria remarcar primer
algunes de les esmenes que ens han acceptat i que consideram
importants, com són la possibilitat de fer recurs davant l’òrgan
col·legiat de participació ciutadana, ja que és un òrgan
administratiu i existeix el dret de poder recórrer.

També amb una esmena vàrem eliminar de les consultes la
possibilitat que poguessin ser vinculants perquè com a
consulta és consultiva. També vàrem donar la possibilitat a
l’abstenció al consell de participació a l’hora de resoldre les
qüestions que es plantejaven. La llei inicialment no donava
aquesta possibilitat que es poguessin abstenir. Per tant, creiem
que aquestes esmenes, agraïm que s’acceptassin perquè
consideram que són importants.

Ara sí que passaré a defensar les esmenes que ens quedat
vives. L’11393 quan posa que estan inscrites al Registre Únic
de Participació Ciutadana ja és perquè està dins l’àmbit
d’actuació de l’interès de la nostra comunitat de les Illes
Balears i per tant, eliminam aquest paràgraf per no ser
reiteratius.

Amb l’esmena 11394 eliminam el punt 3 de l’article
perquè, segons la Constitució, a l’article 92 els referèndums,
és igual si en l’àmbit municipal, insular o autonòmic, no són
vinculants, són consultius i, per tant, nosaltres volem eliminar
aquesta part vinculant. Hi ha tres esmenes que fan referència
en aquest sentit del Grup Parlamentari Popular i una del Grup
Mixt, en principi nosaltres ens hi abstendrem perquè pensam
que s’ha de complir el que diu l’article 92.

A l’11396 veiem, dins l’article 13, estam dins la fase de
sol·licitud del referèndum, no és una fase de resolució, per
tant, la resolució no pot ser estimatòria o desestimatòria, ha
de ser una resolució d’admissió o inadmissió de la sol·licitud
i d’aquí la nostra esmena. També a l’article 13, parlam de
l’eliminar el punt 4 d’aquest article perquè als ajuntaments no
existeix recurs d’alçada al Ple, va en contra de la normativa de
procediment vigent i, per tant, convidàvem i convidam els
grups que donen suport al Govern a poder-la tenir en compte.

A l’article 37 fem l’esmena 11398, amb aquesta esmena i
amb altres que sortiran i que jo ara anomenaré el que volíem
era ampliar l’objecte de la llei perquè les persones jurídiques
també en poguessin formar part, com aquesta esmena són les

11399, 11402, 11403, 11404, 11405, 114014, 11415, 11416
i 11420. Com dic, el que volíem era ampliar l’objecte de la
llei.

Amb l’esmena 11400 a l’article 38 consideram que en
aquest punt es fan subdivisions que compliquen la llei i per
tant, eliminam aquest apartat, i també en parlam a l’article 39
amb l’esmena 11401 i amb l’esmena 11406 a l’article 47
eliminam les sots-seccions.

Per altra banda, tenim a l’article 53..., en aquest cas
intentàvem simplificar el nombre de persones i posar un total
de 2.500 persones. Parlam d’iniciatives a nivell autonòmic i
per tant, es faria amb el sumatori de totes les persones dels
diferents llocs per poder presentar aquestes iniciatives. A
l’11408 també passa el mateix, ens referim en aquest cas a tot
l’àmbit insular.

Després passam a l’11419. Amb aquesta esmena el que
pretenem és eliminar l’expressió “d’un col·lectiu”, perquè no
tenim constància de qui i com s’ha pogut triar una persona
perquè representi en nom d’un col·lectiu que en cap cas no és
cap entitat o associació que tengui unes dades i amb unes
persones que la representin, i per tant no podem erigir un
defensor d’un col·lectiu si no sabem qui pot ser.

I per acabar ens va quedar l’esmena 11421. Amb aquesta
esmena el que volíem era eliminar la partida pressupostària a
la qual pertanyien i ho fèiem per dues raons: si -i com també
se’ns va dir a la ponència i a la comissió- a l’article 111 ja
l’administració competent diu qui té la necessitat de saber a
quina partida específica ha d’anar aquell pressupost
participatiu, aquella aportació d’aquella persona, no té per què
aquesta haver-ho de fer ella, sinó que serà l’administració la
que decidirà a quina partida exacta ho pot computar.

Aquestes són les esmenes que seguim defensant des del
nostre grup parlamentari. 

Pel que fa a la resta d’esmenes vives dels altres grups
parlamentaris, en principi a la majoria mantendrem el mateix
vot que vàrem fer en comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 11435, 11440, 11443,
11444, 11450, 11451, 11452, 11453 i 11455, i per
posicionar-se respecte de les dels altres grups parlamentaris,
té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Como todos
ustedes conocen, hoy debatimos el proyecto  de ley de
consultas populares y procesos participativos. Se trata en este
caso de un proyecto de ley a iniciativa del Govern y que tiene
como objetivo principal desarrollar la provisto en el artículo
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15 del Estatuto de Autonomía, que no solamente establece el
derecho de todos los ciudadanos de las Islas Baleares a
participar de forma individual y colectiva en la vida política,
económica, cultural y social de la comunidad autónoma, sino
que también establece el deber de los poderes públicos de
promover esta participación. 

El derecho a participar en condiciones de igualdad se
realiza directamente a través de los representantes en
términos de igualdad y conforme a lo que establecen la
Constitución, el Estatuto y las leyes; así lo dice el apartado
segundo del artículo 15 de nuestro Estatuto de Autonomía, y
en su apartado c) establece que el derecho a promover las
convocatorias de las consultas populares, como es lógico,
debe respetar el conjunto del ordenamiento jurídico. Por tanto
la participación política, la participación ciudadana en nuestro
sistema democrático se regula de tres formas: una, mediante
las elecciones, eligiendo a los representantes, es la
democracia representativa; otra, mediante la participación
directa de los ciudadanos, mediante referéndums; i otra,
mediante fórmulas democráticas participativas: las consultas
ciudadanas, los foros, las audiencias públicas, los
presupuestos participativos, los plazos de alegaciones y el
incentivar sistemas que hagan llegar las opiniones y las
propuestas de los ciudadanos a la administración. 

Las iniciativas que tengan como objetivo mejorar el
sistema democrático que promueven y facilitan la
participación ciudadana en principio tienen que ser iniciativas
positivas si realmente se usan para este fin, y por tanto desde
el Grupo Popular siempre apoyaremos estas iniciativas. Pero
sobre este proyecto de ley en concreto deseamos manifestar
algunas de sus características.

Una, que ha sido además general para esta legislatura y para
este gobierno y que llama poderosamente la atención en esta
tramitación, ha sido precisamente la poca eficacia de la
participación ciudadana en el proceso de elaboración de este
texto legal. Otra, en este texto legal, la complejidad técnica,
tal como afirma el propio Consejo Consultivo, que solicitó la
ampliación del plazo para su informe y que finalizó afirmando
en su conclusión tercera respecto al proyecto de ley que los
títulos I y tercero del proyecto no se ajustan a la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre consultas no refrendarias.

El texto objecto de debate regula, por un lado, los
referéndums municipales que, por cierto, están previstos en el
artículo 71 de la Ley de bases de régimen local, y también en
el artículo 123 de la Ley municipal y de régimen local de las
Islas Baleares, que prevé este tipo de consultas para
cuestiones de especial relevancia municipal, previo acuerdo
por mayoría absoluta y autorización del Estado. Por tanto no
se trata de ninguna novedad en nuestro ordenamiento jurídico
vigente sino una cuestión ya regulada, y lo que se hace es una
regulación más detallada y casi reglamentaria. Y, por otro
lado, se regulan las formas de democracia participativa: la
consulta ciudadana no refrendaria, la audiencia pública, los
foros de participación, los presupuestos participativos, y hay
que recordar que muchas de estas figuras están reguladas
mediante los reglamentos de participación ciudadana que han

venido desarrollando todos los ayuntamientos, gran parte de
los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, y que también
está previsto en el artículo 6 de la Ley de buena
administración y buen gobierno de esta comunidad autónoma.
Por tanto, ninguna novedad legislativa en esta materia.

El Grupo Popular, por su parte, ha presentado 22
enmiendas con la finalidad de mejorar el texto del redactado
de la ley. 9 de ellas han sido aceptadas, 4 han sido retiradas, y
9 permanecen vivas para el debate en plenario. De las
enmiendas aprobadas, de las que quiero manifestar nuestro
agradecimiento a los grupos, creemos que contribuimos
modestamente a mejorar la regulación de esta ley en temas
importantes, como la regulación de los ámbitos de los
referéndums municipales, la definición de la iniciativa de los
mismos, su concreción, las garantías en la recogida de firmas,
las incompatibilidades de los miembros de las comisiones
promotoras, y la posibilidad de recursos que no produzcan
indefensión de los acuerdos del Consejo de Participación
Ciudadana, cuestiones que entendemos que han sido
mejoradas con las enmiendas presentadas por nuestro grupo,
y muchas de ellas transaccionadas con el resto de los grupos.

De las enmiendas que queda vivas, quedan vivas un bloque
de enmiendas, la 11435, la 11443 y la 11444, sobre los
referéndums municipales. En estas enmiendas el Grupo
Popular lo que viene a defender es que en los referéndums
municipales la norma general es que son vinculantes, pero
entendemos que la ley debería ser flexible y dejar una puerta
abierta, que si el órgano competente, convocante, perdón,
quisiese establecer, por el tipo de referéndum, que hubiese un
determinado mínimo de participación, que hubiese un
determinado resultado, pues que en la convocatoria, y
expresamente y previamente, se diga..., no tuviese ese carácter
vinculante si así lo quisiese el órgano competente. Creemos
que limitamos la autonomía municipal y hacemos una norma
excesivamente rígida. Además nuestra propuesta va en el
sentido... reconocida precisamente por la sentencia del
Tribunal Constitucional, la 31/2015, de 25 de febrero, o lo
defiende el Consejo Consultivo, a pesar del voto particular
que le ha leído, pero el Consejo Consultivo en su mayoría, en
la página 25. Por tanto es una enmienda perfectamente lícita,
legal; creo que además da más flexibilidad y no cierra la
norma.

Luego tenemos la enmienda 11440, que son las
limitaciones para solicitar nuevos referéndums a materias...,
la ley establece que materias que ya han sido objeto de
referéndum ya sean inadmitidas; nosotros establecemos un
plazo, un plazo que era negociable, poníamos ocho años,
porque entendemos que si ha sido objecto una materia de
referéndum ya, que de forma indefinida no pueda volver a ser
objeto de debate entendemos que también es una limitación y
contradictoria al propio espíritu de esta norma, de la
participación.

Luego tenemos otro bloque de enmiendas, la 11451, la
11452, la 11453 y también la 11455, que van respecto a los
órganos que deben hacer el proceso de inicio de las consultas
populares, y en este caso nosotros nos inclinamos más que la
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decisión de inicio de las consultas populares sea por órganos
colegiados y no por órganos unipersonales, que sean el
Consell de Govern, los consejos ejecutivos, la junta local,
quienes decidan el inicio  cuando sean de iniciativa
institucional y no órganos unipersonales, alcalde, presidentes
del consejo o presidentes del Govern; aunque luego hay el
proceso de decisión, pero sí el inicio institucional.

Y por último nos queda la enmienda 11450, en la que
proponemos cuando se regula el ámbito de las consultas y se
ponen los límites personales, materiales y temporales, el
artículo 48, añadir un apartado sexto para evitar cualquier tipo
de duda, cualquier tipo de duda que no debería existir porque
tanto las sentencias del Tribunal Constitucional, en concreto
la sentencia 31/2010, de 26 de junio, en su fundamento
jurídico 69, y el dictamen del Consejo Consultivo, en su
página 17, 22 y 23, lo deja bien claro: “el objeto de la consulta
no puede desbordar el ámbito  de las competencias
autonómicas o locales”, pero bueno, creo que es bueno que lo
ponga la ley, que lo ponga de una forma clara, y que diga el
artículo 48 que “las consultas ciudadanas se realizarán en
materias que sean competentes de la administración
convocante.”

Por tanto, recordar que las consultas no van dirigidas a
todo el cuerpo electoral sino que van dirigidas a sectores
concretos, que se trata de elementos para recabar la opinión
de esos colectivos y que no tienen el carácter vinculante. Por
eso, entendemos, para no levantar falsas expectativas, para no
engañar a la gente, para decir las cosas bien claras, que esta
enmienda, la 11450, es esencial para fijar nuestra posición en
este texto legal, entendemos que deja las cosas perfectamente
claras, que están claras en el ordenamiento jurídico, pero a
veces vemos que a algunos les gusta confundirlas un poco a
ver si se saca tajada política en esta cuestión. 

Por tanto, es esencial para nosotros la participación
ciudadana, es esencial que los ciudadanos sepan las normas
jurídicas de una forma clara y es esencial que les digamos la
verdad sobre la participación jurídica, la participación
ciudadana, y que no se induzca a error porque la participación
ciudadana se tiene que hacer dentro del ordenamiento jurídico. 

Por tanto, esperamos el voto favorable del resto de grupos
a nuestras enmiendas y por nuestra parte mantendremos la
misma postura que hemos mantenido en comisión respecto a
las enmiendas del resto de los grupos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, de la RGE núm. 11490 a la
11495 i les 11497, 11498 i 11500, i per posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula
el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyors i  senyores diputats, bones
tardes a tothom. Ciutadans va presentar 11 esmenes a aquest
projecte de llei i a aquestes alçades n’hi queden 9 de vives,
aquestes 9 esmenes es poden aplegar en dos blocs: un de 5
esmenes i un altre amb les 4 restants.

El primer bloc, compost per les esmenes que van de
l’11490 a l’11494, afecta els articles que van així mateix del
número 2 al número 6 del títol I i en demana la supressió. Per
què? Idò perquè, segons el dictamen del Consell Consultiu,
aquests articles no tendrien encaix constitucional, la doctrina
del Tribunal Constitucional, que emana de la sentència sobre
la Llei de consultes de Catalunya i sobre el decret del Govern
de les Illes Canàries, és clara a aquest respecte; per tant,
nosaltres consideram que no té sentit tirar endavant una sèrie
d’articles que probablement acabaran on la jurisprudència
almanco fa pensar que han d’acabar. 

El segon bloc està format per 4 esmenes: la primera,
l’11495, afecta el punt 3 de l’article  7  i té  a veure amb el
caràcter vinculant del referèndum municipal, ja se n’ha parlat
fa una estona. Per a nosaltres aquesta casta de referèndum no
té perquè ser sempre necessàriament vinculant, o sigui, no té
perquè ser-ho obligatòriament; d’aquí que hàgim presentat una
esmena que vincula el caràcter vinculant d’aquestes consultes,
i  perdoni la redundància, amb el fet que s’especifiqui a la
convocatòria. 

Tenim després una altra esmena, l’11497, que afecta el
punt 2 de l’article 10 del text, i demana que només es pugui
dur a terme la iniciativa institucional a sol·licitud de la
majoria del ple, o sigui, que no es pugui fer per simple decisió
de la presidència de la corporació o acompanyant aquesta
decisió d’altres que s’hi puguin afegir. 

La tercera esmena d’aquest segon bloc, l’11498, modifica
el punt 1 de l’article 15; aquí també, seguint les
recomanacions del Consell Consultiu, proposam una esmena
que demana que la durada del procés de recollida de firmes,
previst a la llei per un màxim de quatre mesos, ho sigui en
funció de la grandària de la població i no d’una manera
arbitrària, com la llei dóna a entendre.

I la darrera esmena, l’11500, té com a objectiu la
supressió de la lletra d) del punt 3 de l’article 32, relativa a la
nul·litat de determinades paperetes; aquesta lletra al·ludeix a
les que ja duguin preimpresa la resposta del sí o del no. Si a
les paperetes del Senat es permet, no veiem per què no a les
que aquí ens ocupen. En fi.

Quant a la resta d’esmenes, les esmenes dels altres grups,
votarem en consonància amb el que ja vàrem votar a comissió.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811490
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811495
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811497
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811498
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811500
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn a favor o en contra de
les esmenes. Torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. M’agradaria
començar la meva intervenció expressant la meva solidaritat
i el meu suport al Sr. Cuixart que avui està sent jutjat en un
judici de caire polític que demostra que la nostra democràcia
és feble encara i per això lleis com aquesta, que donen una
passa endavant, si bé no tantes passes endavant com ens hauria
agradat, però sí fa una aposta per la democràcia participativa
i per la democràcia directa, per això aquesta llei és una bona
notícia en un moment en el qual s’està jutjant la democràcia al
Tribunal Superior a Madrid.

(Alguns aplaudiments)

Al Sr. Jordi Cuixart una abraçada des d’aquí. 

Bé, aquest projecte de llei de consultes populars de
processos participatius que votam avui i que previsiblement
s’aprovarà per aquesta cambra després d’un procés en el qual,
jo crec que han expressat també la resta de diputats i diputades
dels altres grups, s’han acceptat moltes de les esmenes
presentades, una bona part d’elles, que ha comptat també amb
un intent de consens i d’arribar a un punt en el qual tothom
estigués el més segur possible, si bé jo crec que cal també
reconèixer que, després de passar pel Consell Consultiu, la
llei ja arribava aquí prou retallada en el sentit que, per un
costat, la qüestió del registre únic limita, limita veritablement
molt la participació, excepte en el cas dels referèndums
municipals, hi ha d’haver una voluntat d’inscripció de cada
persona que vulgui participar en aquest registre únic, i això
clarament, des del nostre punt de vista, limita molt la
participació.

Després una qüestió que també s’ha repetit per part de la
resta de grups que mantenen esmenes, el tema del caràcter o
no vinculant de les consultes, dels referèndums municipals,
clarament això si des del Consultiu, precisament via aquest vot
particular, se’ns ha recomanat, com ha recordat la consellera,
és una bona cosa que es pugui mantenir i ja veurem després
què passa. El Sr. Pericay ens avançava que això podia caure,
però ja veurem desprès què passa, nosaltres volem ser un poc
més valents i volem també escoltar aquest vot particular que
ens recomanava mantenir aquest caràcter vinculant dels
referèndums municipals.

Aquesta llei, o aquest projecte de llei té com a objectiu
aprofundir en la democràcia participativa, en aquesta idea que
també esmentava abans la consellera Tur, que la sobirania no
és només anar a votar cada 4 anys, la sobirania ha de recaure
en el poble i per això, des del punt de vista que hem defensant
sempre des de Podem, els mecanismes de participació popular
han de ser més amples.

En aquest sentit és cert també, i per això nosaltres des del
nostre grup hem presentat esmenes de diferent caire, que
aquesta era una llei molt de consultes, una llei de
referèndums, en aquest cas han quedat com a vinculants només
deia a les municipals, i no tant una llei de participació
ciutadana, de foment de la participació ciutadana. I és per això
que nosaltres hem presentat esmenes que han tractat de
recollir aquesta idea de fomentar la participació de la
ciutadania en la vida política, en diferents espais, en les
diferents administracions locals, insulars, autonòmiques, més
enllà, com dèiem, del fet d’anar a votar cada quatre anys.

I hem tractat també de fer que aquest foment de la
participació, només posaré aquest exemple d’una de les
nostres esmenes, tingui com objectiu desenvolupar la cultura
participativa, perquè és cert que avui ens trobam en una
situació que podríem anomenar de desmobilització de
l’esperit participatiu i cal que des de les administracions es
posin en marxa mesures. Quines mesures hem incorporat
nosaltres? Volem agrair també de fet, que s’hagin incorporat
o transaccionat totes les nostres esmenes, per això no en
tenim cap de viva, quines mesures deia hem proposat per a
aquest foment de la participació. Els programes de formació
per a la participació ciutadana, els programes de formació per
al personal al servei de les administracions públiques, mesures
de participació a través de l’engegada d’òrgans de participació
formats per nins i nines, mesures de foment als centres
educatius, convenis de col·laboració amb entitats de
participació ciutadana, convenis de col·laboració amb ens
locals, mesures en general per a l’accessibilitat física,
sensorial, cognitiva i d’adaptació a llengües a les diferents
capacitats, especialment quant a noves tecnologies, perquè
pensam que hi ha un problema també i és aquest tema de
l’escletxa que es produeix quan persones de certes
generacions no poden accedir als mecanismes digitals, aquesta
escletxa digital que s’anomena. En aquest sentit també la
nostra esmena de foment de l’associacionisme anava adreçada
precisament a la facilitació de la cessió d’ús d’espais i
equipaments públics per al seu funcionament i activitats i
d’altres mesures que van encaminades i que han estat
incorporades, com deia abans, a fomentar l’associacionisme
en aquest moment en què tal vegada es pot parlar d’un reflux
d’aquest tipus d’iniciatives.

En general nosaltres, ja ho deia abans, hem valorat que el
tema del registre únic, és a dir, el fet que s’hagi de donar una
passa per part de la ciutadana o  el ciutadà que vulgui anar a
participar, excepte en el cas dels referèndums municipals en
els quals sí es pot comptar amb el cens electoral, també amb
permís, per cert, aquesta idea de què s’hagi de registrar,
nosaltres hem tractat de minimitzar l’impacte que podria tenir
en la participació, establint fórmules d’inscripció molt
senzilles i accessibles per a la ciutadania en el Registre únic
de participació ciutadana, perquè pensam que pot ser
desincentivador de la participació si aquest tràmit és
burocràtic, farragós i no es fa amb un assessorament i amb
unes facilitats determinades a les persones que hi vulguin
acudir. I també hem plantejat i s’ha recollit, com deia, que es
pugui fer a través de mitjans telemàtics, és a dir, que el
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registre únic no sigui un obstacle, sinó que pugui ser també
una eina que faciliti la participació en les consultes.

No m’estendré més, només m’agradaria poder esmentar
una notícia que avui tenia l’oportunitat de llegir i que combina
a la perfecció la posada en marxa de mesures com aquesta, de
la defensa de referèndums de caire municipal que puguin tenir
un impacte en la vida de la ciutadania i també les polítiques en
defensa de l’habitatge públic a preus regulats pels municipis.
Justament hem tengut notícia avui que la ciutat de Berlín
convoca un referèndum per tal de poder expropiar habitatges
als grans tenidors, estam parlant de tenidors que tenen més de
3.000 habitatges en el seu poder i poder convertir-los en
lloguer social, com a resposta a l’apujada de preus que es
produeix també a una ciutat com Berlín, però a la qual tenen la
possibilitat de fer coses com aquestes, de fer consultes, de fer
referèndums i de posar més de 200.000 habitatges expropiats
a grans grups econòmics, posseïdors de 3.000 habitatges o
més.

Nosaltres pensam que aquest anunci ens pot servir per dir
“sí es pot” i esperam que qualque dia a les illes sigui possible
aspirar a un horitzó en el qual la ciutadania pugui accedir a
l’habitatge a preus assequibles i pugui votar en qüestions com
aquestes.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Vull començar la meva intervenció
donant les gràcies a la Conselleria de Cultura i Participació
per l’afany que han tengut des de fa ja molt de temps, perquè
aquesta iniciativa surti endavant, perquè la veritat és que hi ha
por que la gent pugui decidir, que la gent pugui parlar, que la
gent pugui ser consultada i per això aquesta llei ha costat tant.
I també s’ha de dir que no surt tot l’ambiciosa que voldríem,
però així i tot és una gran passa, per tant, crec que avui hem de
fer aquest primer reconeixement.

Amb aquesta llei el que fem és aprofundir en la
participació ciutadana, ho fem atenent l’article 15 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, que diu “tots els ciutadans de
les Illes Balears tenen dret a participar de forma individual o
col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de
la comunitat autònoma. Els poders públics han de promoure la
participació dels agents econòmics i socials del conjunt de la
societat civil en els assumptes públics”. I sobretot
desenvolupam l’apartat c), en el qual es recull el dret a
promoure la convocatòria de consultes populars pel Govern de
les Illes Balears, els consells insulars, o els ajuntaments en els
termes que estableixen la Constitució Espanyola i les lleis. Un
desenvolupament d’aquest article de l’Estat que volem

recordar que estava aprovat des del 2007 i estam a 2019, ha
costat, ha costat arribar aquí.

Aquesta llei, com deia, permet aprofundir en la democràcia
directa i en la democràcia participativa i va molt més enllà de
la tradicional democràcia representativa, fonamental, però que
permet als ciutadans votar en principi cada quatre anys,
darrerament és vera que ha estat un poc menys de quatre anys
perquè n’hem tengudes moltes i les que vénen en pocs mesos.
Però sí que és vera com deia, que anam més enllà amb aquesta
democràcia participativa.

S’estableixen diverses qüestions importants, en primer
lloc, vull fer referència al registre únic de participació
ciutadana, la normativa específica de caràcter estatal i les
conseqüents sentències del Tribunal Constitucional no
permeten la utilització del cens electoral, que seria el més
lògic i el més normal del món, només es permet el seu ús
habitual quan es realitzen eleccions. Aquesta doctrina, per tant,
priva a les institucions autonòmiques, insulars i municipals, de
poder fer consultes populars no referendàries dirigies al cos
electoral. Això ha obligat a cercar altres fórmules, d’aquí la
creació d’aquest Registre únic de participació ciutadana, un
registre voluntari de fàcil inscripció i desinscripció de les
persones que vulguin participar en consultes populars i en
processos participatius, que té únicament l’objectiu específic
precisament d’exercir aquest dret a participar.

Per tant, en poc temps se suposa que es posarà un registre
on la ciutadania s’apuntarà per tenir un volum prou
representatiu i legitimador per fer una consulta ciutadana.
Aquest registre a més estarà sectoritzat per matèries.

A part del registre tenim, en segon lloc, els referèndums
municipals, un referèndum municipal que és un instrument de
democràcia directa, que permetrà conèixer la voluntat dels
ciutadans i de les ciutadanes d’aquell municipi expressada
mitjançant votació, sobre assumptes de competència
municipal que en aquest cas sí, sí que comptarà amb les llistes
electorals facilitades per la Delegació Provincial de l’Oficina
del Cens, però això sí, hem de recordar que el referèndum
municipal ha de ser autoritzat per l’Estat.

El fet precisament de poder comptar amb cens electoral fa
que a la llei es consideri, també fent cas al vot particular del
Consell Consultiu, que el resultat del referèndum sigui
vinculant per a la corporació municipal convocant.

Un aspecte prou interessant també és que els referèndums
municipals es podran convocar tant per iniciativa popular com
per iniciativa institucional.

Figures de democràcia participativa que es regulen en
aquesta llei, les consultes, audiències, fòrums i els
pressuposts partic ipatius, ja s’hi ha fet referència, hi ha fet
referència la consellera i altres intervinents.

Consultes ciutadanes, és el mecanisme de democràcia
participativa, consulta que podrà ser convocada pel Govern,
per la presidenta del Govern o president, per la presidència
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dels consells o per la presidència dels ajuntaments de les Illes
Balears. És un tipus de consulta no referendària i
necessàriament ha de ser un instrument per conèixer l’opinió
de les persones inscrites en aquest registre de participació
ciutadana que he esmentat abans. En aquest cas, i a diferència
del referèndums municipals per tant, no podrem utilitzar el
cens electoral, d’aquí que sigui el registre l’eina que marcarà
els ciutadans i les ciutadanes que hi podran participar, aquells
que prèviament s’hi hauran inscrit.

Les consultes podran ser d’àmbit autonòmic, insular i
municipal i  també es podrà iniciar tant per iniciativa
institucional com per iniciativa popular. A diferència del
referèndum municipal les consultes no podran ser vinculants
pels poders públics d’acord amb la jurisprudència del Tribunal
Constitucional.

Llavors tendrem les audiències ciutadanes, que consideram
que és una fórmula de partic ipació proactiva, que es pot
definir com la figura participativa que permet a la ciutadania
posar de relleu davant l’administració pública una qüestió, un
dels problemes del dia a dia, però que afecten una generalitat
de persones. La ciutadania podrà proposar audiències
públiques ciutadanes al president o presidenta de la comunitat
autònoma, al president o presidenta de qualsevol dels consells
insulars i als batlles o batllesses dels ajuntaments de les Illes
Balears.

Seguint el dictamen del Consell Consultiu, l’administració
té la darrera paraula sobre si prendre en consideració o no els
arguments o peticions que sorgeixin en una audiència pública
ciutadana.

Llavors tendrem també els fòrums de participació
ciutadana que seran espais de deliberació, reflexió i anàlisi
entre la ciutadania o els seus representants i l’administració.

Bàsicament s’han dissenyat per sotmetre a debat, així com
analitzar i avaluar el resultat d’una actuació pública concreta
ja executada o duta a terme per l’administració.

I finalment l’altra figura que es regula és la dels
pressuposts participatius. A la llei es contemplen pressuposts
participatius a les administracions locals, insulars i
autonòmiques. A les locals i a les insulars, l’autoritat
municipal o insular determinarà si es fan o no aquests
pressuposts participatius i , en cas afirmatiu, es fixarà en
relació amb els recursos propis quina o quines partides es
destinaran a aquests pressuposts participatius, s’haurà de
concretar la quantia, el concepte, la matèria sobre els quals la
ciutadania pot fer propostes i decidir la destinació d’aquestes
partides.

Pel que fa als pressuposts participatius al Govern, s’ha de
destinar una part de recursos propis a fer aquests pressuposts
participatius, s’ha d’establir la quantia i concepte en matèria
sobre els quals la ciutadania pot fer propostes i decidir la
destinació d’aquestes partides per als pressuposts generals de
la comunitat autònoma de l’any següent. La ciutadania podrà
presentar propostes, projectes, però han de ser sempre

persones o entitats c iutadanes inscrites també en aquest
registre únic de participació ciutadana.

En definitiva, ja per anar acabant, aquesta llei s’afegeix a
altres iniciatives que hem dut aquesta legislatura tot un seguit
d’iniciatives que precisament han volgut que avancem en la
participació ciutadana. Així, s’ha modificat aquesta legislatura
la Llei local de les Illes Balears per reduir a la meitat e l
nombre de signatures per fer consultes populars, per tant,
facilitant també aquestes consultes.

Vull recordar també la Llei d’iniciativa legislativa popular,
que també es va aprovar fa pocs mesos per ampliar
precisament i facilitar les possibilitats de participació
ciutadana, o la darrera, avui mateix que hem aprovat
inicialment la modificació del Reglament del Parlament per
introduir també instruments de participació ciutadana
precisament en aquesta cambra, com per exemple l’anomenat
escó 60.

En definitiva, hem fet avanços en aquesta legislatura
importants en participació ciutadana. Certament només fins on
la legislació estatal i la jurisprudència poruga del Tribunal
Constitucional ens deixa arribar, però també desenvolupant al
màxim allò que es permet i sense renunciar a seguir fent
avanços en el futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. A la fi, després de més de quaranta anys de
democràcia formal i representativa i de trenta-cinc anys, de
més de trenta-cinc anys d’Estatut d’Autonomia avui a la fi
s’aprovarà la primera llei de consultes populars de les Illes
Balears, tal com recull l’Estatut d’Autonomia a la modificació
de la Llei Orgànica 1/2007. Crec que estam, sense cap dubte,
d’enhorabona.

Senyors i senyores diputades, les coses han canviat molt,
però, de llavors ençà. Venim d’un llarg i profund malestar que
entre moltes altres coses va donar lloc al 15M, amb
manifestacions que tenien com a centre el sistema financer i
el funcionament de la democràcia.

L’origen d’aquest malestar, emperò, és també un altre i és
molt més domèstic i vital que era el malestar, el patiment de
certes contradiccions, vivíem, vivim en una societat de la
informació, de la comunicació, però, en canvi, aquesta també
és una de les societats més manipulables. Tenim més recursos
que mai, però el sistema és incapaç de satisfer les necessitats
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bàsiques de totes les persones ni tan sols de preservar les
condicions ambientals de la terra.

Ho torn a dir: ni el sistema financer ni el sistema polític
no van saber, i avui encara els costa, saber donar resposta,
especialment d’una forma sensible, al patiment de la gent. I
aquí, per tant, ens vam adonar d’una manera tal vegada més
evident que vivíem en una democràcia de baixa intensitat, de
baixa qualitat, incapaç de donar resposta als problemes de la
gent.

MÉS per Menorca som o ens sentim hereus d’aquells que
ho volen canviar tot perquè tot canviï i la societat es pot
canviar a través de dos mecanismes: un, per la via
institucional, ja s’ha dit, el màxim exponent és la democràcia
parlamentària, representativa, i també, però, per la via social
de la qual el màxim exponent creim que és la societat civil
organitzada, però entremig hi ha ponts i un d’ells és la
democràcia participativa i un altre és la democràcia directa.

És ben cert, ho han dit altres portaveus, durant aquests anys
hem creat, hem recuperat, hem reactivat òrgans i instruments
de participació, hem recuperat encara que ja sembli que fa
molt de temps el Consell de Joventut, el Consell Econòmic i
Social, hem creat nous òrgans com el Consell LGTBI, etc., i
també hem modificat lleis per fer més fàcil aquesta
participació  i també s’ha esmentat la modificació de la Llei
d’iniciativa legislativa popular que és pionera en el conjunt de
l’Estat espanyol junt amb la de Catalunya, doncs crec que és un
bon exemple d’aquesta voluntat, però, així i tot queda molt de
camí per recórrer, amb açò no ho tenim tot.

 Aquesta llei aporta alguna cosa més, respon clarament a
les ànsies d’aprofundir i millorar el sistema democràtic, de
democràcia participativa a través d’òrgans, com els fòrums de
participació ciutadana i de la regulació del pressupost
participatiu, i també de democràcia directa, dels referèndums
i de les consultes; de referèndums municipals, no autonòmics
ni de consells insulars ni de govern -i després parlarem del per
què-, referèndums municipals que nosaltres defensam -i també
m’hi referiré- que han de ser vinculants, lògicament amb totes
les condicions que ja la normativa estatal marca, i també les
consultes amb una diferència molt clara, una d’elles és
l’autorització per part dels referèndums, una altra és que
s’utilitza el cens electoral als  referèndums i no així a les
consultes i que... apostam perquè sigui vinculant.

De les consultes en qualsevol cas també volem expressar
-i no ho he sentit esmentar- una novetat relativament important
i és el fet no només del tema de signatures que s’intenta
equiparar amb la Llei de règim local que vam modificar, sinó
també que hi poden participar els majors de 16 anys, a
semblança del que vam fer en la Llei d’iniciatives legislatives
populars.

Com dèiem, però, i així ho deixa molt clar l’Estatut
d’Autonomia a l’article 15, la voluntat és fomentar la
participació política dels ciutadans, però aquesta participació
política la podem fer fins on deixen fer-ho, la Llei autonòmica
de consultes diríem que arriba fins a on la deixen arribar els

tímids marges de la legalitat espanyola a favor de la
participació política dels ciutadans. 

La Llei de consultes parteix de tot allò que li diu l’Estatut
d’Autonomia, volem funcionar com un país de gent que
exerceix activament la seva ciutadania, però també acaba on li
permet el neoconstitucionalisme del Tribunal Constitucional
renovat en la sentència del 2010 arran de l’Estatut de
Catalunya. 

Per açò nosaltres hem dit molt clar: aquesta és una lle i
necessària i és una llei bona, però és una llei que podria ser
molt millor, els ciutadans de les Illes es mereixen una llei
molt millor, molt millor però el marc constitucional, el marc
vigent i la interpretació que tenim avui d’aquesta constitució
no ens ho permet. Aquesta és la millor llei que podíem fer
dins aquest context i, insistesc, és bona i és necessària, però
arriba fins on es deixen arribar.

I és bo dir-ho perquè algunes de les objeccions que han
presentat els grups a través d’esmenes tenen a veure amb açò.
Jo compraria totalment la versió, per exemple, d’El Pi que hi
ha massa sots-seccions, seccions, però és que crear el
Registre de Participació Ciutadana només té un motiu i el
motius final és una sentència que ens obliga, que ens limita a
l’hora de regular la participació ciutadana.

Hem fet esforços mils perquè aquest registre se sembli el
mínim possible a un cens electoral perquè l’Estat espanyol al
Tribunal Constitucional li agafen tots els nervis quan veu
semblances entre un i d’altres i és ver que seria molt més fàcil
fer consultes a partir, per exemple, del cens electoral, seria
molt més fàcil perquè si no... i no haver de fer seccions i que
la gent no s’hi hagués d’apuntar prèviament, és clar que sí. Les
raons però d’açò, i per les quals no podem donar suport a
aquestes esmenes, tenen a veure amb aquestes limitacions. 

Efectivament el Registre de Participació Ciutadana és un
dels elements importants d’aquesta llei que permet que les
persones lliurament, voluntàriament s’hagin d’inscriure per
participar-hi seccionant -com deia- aquestes matèries a través
de les competències estatutàries i permetent -com deia- la
participació dels majors de 16 anys.

També és una limitació que els referèndums necessitin de
l’autorització del Govern de l’Estat, però açò és així, també
que una consulta popular no la puguem fer en l’àmbit
autonòmic i insular i que no pugui anar dirigida a tot el cos
electoral.

Les raons del no en aquestes esmenes són raons que no
són de voluntat política, la nostra aspiració política aniria molt
més enllà en aquest sentit.

Nosaltres mantindrem el sentit de vot que hem fet ja tant
a la comissió com a ponència, però sí que voldria exposar
d’algunes de les més significatives la nostra posició en relació
amb algunes de les esmenes que s’han esmentat aquí.
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Primera, dels referèndums municipals, s’ha dit com a un
dels elements... bé, ja ho vàrem defensar en ponència, però jo
ho vull reiterar. Ens sembla que forma part substancial del
referèndum que hagi de ser vinculant. Després de demanar
autorització al Govern de l’Estat, de convocar tots els cens
electorals, de convocar la Junta Electoral, convocant tota la
ciutadania, se li demana que participi i doni la seva opinió no
els cap dins..., no els hi...., trobam que no pot formar d’una
democràcia real que després no es vulgui fer cas a la
ciutadania, sigui quin sigui el resultat.

Si un convoca un referèndum superant tots aquests
elements és lògic, és per democràcia, i aquesta vol ser una llei
d’aprofundiment democràtic, ha de després ser assumida per
part del poder polític. Açò forma part de la base, ens sembla,
de la democràcia, un primer aspecte.

Un segon aspecte que el Partit Popular ha posat com a un
element que fa trontollar el suport és el fet de l’esmena
11450 que es refereix a aquest punt, que hi afegeix el punt 6
a l’article  48, que parla dels límits materials..., personals,
materials i temporals de les consultes ciutadanes i diu: “hem
donaria més garanties que deixés clar que és en l’àmbit
competencial de cada administració”, d’acord, però és que ho
posa. L’article 47, no el llegiré tot, parla de les sots-seccions,
diu: “corresponent al Registre Únic de Participació Ciutadana
expressada mitjançant votació sobre una determinada actuació,
decisió o política públiques de la seva competència”. Per tant,
en tot cas la gran objecció deu ser d’on ha d’anar col·locat, si
al 47 o al 48 i per tant, celebram moltíssim que la principal o
de les principals objeccions siguin aquestes perquè si és un
tema d’article i de col·locació, doncs... la substància és prou...
bé, assumible.

Després..., també algunes esmenes feien referència al tema
de substituir “entitat ciutadana” per “persones jurídiques”.
Nosaltres també ja vam defensar al seu moment que creim...,
quan es parla de persones jurídiques parlam d’institucions
creades per una o més persones físiques per acomplir  un
objectiu, però amb finalitat o no de lucre, però hi entra
l’objectiu de finalitat de lucre i nosaltres creiem que aquest
àmbit de participació es vehicula a través d’un altre
mecanisme i que aquesta llei a qui ha de tenir per objecte és
a les entitats ciutadanes i per tant, aquestes són les que formen
part de les seccions i les que formen part del desenvolupament
de la llei.

Bé, quant al fraccionament de seccions i subseccions ja ho
he expressat. També creim que hem de mantenir aquell article
que fa referència, per exemple, que també es proposa eliminar
l’article 105 que parla de les indemnitzacions als processos de
participació. Nosaltres sempre insistim que vivim en una
realitat pluriinsular i que moltes vegades participar en
determinats fòrums vol dir que hi ha gent que s’ha de desplaçar
i que perquè hi hagi la mateixa igualtat d’oportunitats s’han de
tenir en compte aquestes possibilitats i aquestes..., bé,
compensacions que sigui necessàries perquè tot siguem iguals
i, per tant, defensam mantenir també el contingut d’aquest
articulat.

I finalment, respecte del vot presencial anticipat, també de
l’article 74, que també es demana suprimir, nosaltres
mantenim la necessitat d’aquest article . Creiem que el vot
presencial anticipat permet facilitar moltíssim que els
ciutadans puguin, a través de la secretaria de l’ajuntament de
la seva residència habitual...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... -sí, vaig acabant-..., puguin exercir la seva participació en
consultes populars.

Per tant, nosaltres mantenim i donarem suport a aquest
text, que creim que ha estat el resultat d’una extensa i àmplia
participació i que dóna...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... resposta a la voluntat...

EL SR. PRESIDENT:

... gràcies, gràcies, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... d’aquest estatut i d’aquesta ciutadania. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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, en esto de la partic ipación democrática, de su
implementación y acceso a la ciudadanía evidentemente estoy
con mis antiguos compañeros de Podemos. 

Como todos saben Habermas és el filosofo de cabecera
para entender esta cuestión crucial para nuestra civilización
occidental y para nuestra democracia sumida hoy en día en una
crisis de representación. Hay un poder que es más poder que
los otros poderes: el poder financiero, capaz de arrebatar a las
personas la capacidad de decidir su soberanía popular, poder
financiero que la suma rige nuestro destino y que de manera
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invisible nos conduce hacia el colapso absoluto como
sociedad.

Así que no estamos ante  algo anecdótico como muchos
aquí pueden pensar, ni tampoco estamos ante un hecho de
marketing político, como otros tantos pueden pensar también,
y en esto ya me distancio de mis excompañeros de Podemos
porque la verdad que en marketing político son ustedes unos
linces, pero a la hora de aplicar a Habermas en el partido, ni
rastro, más bien aplican a Stalin: orden, mando y purga, algún
plebiscito para refrendarle el chalet al amado líder y a correr,
y esto ya los anula como marketing.

La Sra. Campomar y algún otro, luego vendrán a
reprocharme que muy bien, que no ha presentado usted cap
esmena, y yo puedo decir que esto va de participar. A veces
una tiene algo que enmendar a nivel técnico, otras veces no,
otras veces se hacen reflexiones políticas, éticas, filosóficas,
es que esto va de participar, y no sólo de una fiebre
enmendadora y tecnicista que lo que hace en muchas
ocasiones es alejar aun más la participación horizontal frente
a cierta soberbia intelectual que pretende sofisticarlo todo de
manera directamente proporcional a la distancia que toman
con la ciudadanía.

Hay muchos aspectos desde donde aportar al conjunto de
lo que emana de esta cámara, sí, sus señorías de MÉS. Si la
gente que viene de fuera no aprende catalán es culpa de la
gente y si la gente no sale con su botellita de agua para diluir
el orín de los perros es culpa de la gente, que es incívica, y
cuando entra la derecha por la puerta grande será culpa de la
gente.

Claro, cuando la gente no participa es culpa de la gente,
pero es que no se ha de gobernar pensando -y perdonen la
expresión, que no es muy ortodoxa, pero es muy gráfica- que
la burra va a andar cuando tú digas y cómo tú quieras.

Esto son sólo algunos síntomas de lo que está sucediendo
entre la izquierda sofisticada y alejada de las clases
trabajadoras y populares, que no nos entienden por lo
complejo y sofisticado de las posiciones intelectuales, pues
es culpa de la gente. Por eso yo pienso que en el fondo esta
izquierda que tenemos hoy tampoco se cree lo de la
participación, unos porque son incapaces de aplicar en su
partido, otros porque ponen una distancia intelectual con
aquellos que dicen representar.

Espero que en los próximos comicios la ciudadanía
reaccione y tome la acción y la palabra, pero para ello no solo
bastan leyes, además hay que cambiar la culturilla de partido,
de camarillas, -¿verdad, Sr. Jarabo?- de políticos aparateros
que se creen genios mientras la ciudadanía cada vez los
observa más recelosos y distantes.

(Remor de veus)

A participar se aprende participando, desde el colegio y es
ahí donde han de empezar a operar la cultura de la
participación. Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt bones tardes. El maig del
2015 s’obria un nou temps per a les institucions i la ciutadania
passant de la manca del diàleg a l’aprofundiment, a la qualitat
democràtica i a la participació ciutadana. Amb l’aprovació
d’aquesta llei donam compliment a altres dels punts signats
pels acords pel canvi, un altre compliment que se suma a la
recuperació d’organismes de participació i representació, com
s’ha comentat ja abans, com el Consell Econòmic Social, el
Consell de la Joventut, l’impuls del Consell LGTBI,
l’aprovació de la Llei del bon govern i de la posada en marxa
de l’Oficina Anticorrupció, la rebaixa de les signatures
necessàries per a l’aprovació d’una iniciativa legislativa
popular o, avui mateix, l’inici de la tramitació de la reforma
del Reglament d’aquesta cambra per adaptar-nos als nous
temps i exigències democràtiques. En definitiva, hem posat
unes bases importants de participació  ciutadana que cal
continuar consolidant i practicant.

Al nostre ordenament jurídic, i també s’ha comentat,
coexisteixen diferents tipologies de democràcia, la
representativa, nosaltres som el clar exemple de l’expressió
de la sobirania popular a través de les urnes i les eleccions,
però també la democràcia participativa que trobaria el seu
encaix als articles 9.2 i 23 de la Constitució, i la tercera
tipologia que és de caire directe, el màxim exponent és el
referèndum, però també és la forma més excepcional.

A través d’aquesta llei regulam els instruments de la
democràcia participativa i aprofundim en totes aquelles
qüestions complementàries a la convocatòria d’una consulta
popular de caràcter referendari a nivell municipal, instruments
que tenen naturaleses diferents i que, per tant, també tenen
diferències substancials. Els referèndums municipals afecten
el conjunt del cos electoral, permeten un posicionament sobre
algun tema de competència municipal i de caràcter local
d’especial rellevància per als interessos de la població, i les
garanties d’aquest procés són les garanties del procés
electoral.

Els complements normatius que introduïm són sobre el
impuls de la iniciativa, que pot venir per via institucional o
popular; que el referèndum pot convocar-se en una part del
municipi, una pedania o localitat concreta; que les paperetes
només es poden distribuir per l’administració i que no poden
anar marcades per defecte, i pensam que això és una garantia
democràtica cap a l’elector i les electores.

En qualsevol cas, e l referèndum sempre s’ha d’ajustar a
l’article 71 de la Llei de bases del règim local, en els termes
que estableix la Llei Orgànica de modalitats del referèndum i
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sempre ha de ser autoritzat de manera preceptiva pel Govern
d’Espanya, que garanteix que tant l’objecte com el
procediment són els adequats perquè si no directament no els
autoritza. 

La llei regula nous mecanismes de democràcia
participativa establint noves fórmules, noves figures, perdó,
entre la ciutadania i les institucions públiques, com són les
consultes, les audiència públiques, els fòrums de participació,
el Consell de Participació, que és la part de registre únic de
participació ciutadana on es poden incorporar totes les
persones físiques que en vulguin formar part, i també els
pressuposts participatius. Instruments participatius per donar
veu a la ciutadania i que poden ajudar a orientar les decisions
públiques, la finalitat és generar millors sintonies entre
institucions i ciutadans. 

Per naturalesa aquestes consultes mai no són vinculants ja
que no representen ni poden representar el conjunt de
persones que conformen els ens electorals. Si bé no són per
definició vinculants, hem considerat adient que les decisions
finals dels òrgans competents hagin d’estar motivades per fer
un feedback després del procés participatiu. Moltes
d’aquestes figures ja funcionen a dia d’avui als ajuntaments a
través de les seves Agendes Locals 21 que durant anys han
estat implicant els ciutadans i les ciutadanes per tractar
assumptes específics i enriquir el debat públic.

Entrant en les esmenes vives, i fent un parell de
pinzellades, amb El Pi no compartim la vocació que té per
incorporar a la participació ciutadana les persones jurídiques
amb ànim de lucre, pensam que aquestes ja tenen prou
influència quotidiana des de les patronals i que ja tenen els
seus àmbits d’influència i pressió com per també convidar-les
a participar dels procediments de democràcia participativa; en
altres paraules, el mercat vota cada, la ciutadania no.

La segona faria referència a l’abast de les consultes
ciutadanes. Aquestes consultes, hem de recordar que són a
l’apartat de democràcia participativa i no de democràcia
directa, per tant, parlam de consultes no referendàries, no
vinculants, que només afecten un sector prèviament inscrit en
la sots-secció del registre de participació ciutadana. Es
convoquen per les presidències del Govern, consell o entitats
locals, per conèixer les opinions de persones inscrites en
aquestes sots-seccions corresponents i per demanar respecte
de qüestions molt concretes de la seva competència. A més a
més, l’article 51 de l’àmbit de la consulta ja també estableix
que aquesta se circumscriu a tot el territori sobre el qual
tengui competència l’autoritat convocant. Per tant, l’esmena
11450, del Partit Popular, a l’article 48 es troba, per una
banda, recollida expressament a l’article 47, que parla del
concepte, i després al 51.

Respecte de les reserves expressades pel PP respecte de
possibles perversions de les consultes, jo crec que el que no
poden fer és incorporar a una llei el principi de paranoia. La
resposta en el cas municipal la trobam a l’article 69, de la Llei
de bases del règim local, que ens dóna la pauta de com s’ha
d’orientar la participació ciutadana i ja hi ha jurisprudència a

bastament com per saber el camp d’acció del possible.
L’article 69, de la Llei de bases, diu textualment: “las formas,
medios y  procedimientos de participación que las
corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de
autoorganización no podrán, en ningún caso, menoscabar
las facultades de decisión que corresponden a los órganos
representativos regulados por la ley”.

I respecte de les esmenes de Ciutadans, potser si haguessin
participat a la ponència podríem haver contrastat opinions i
arribar a consensos, com hem fet amb altres formacions
polítiques; la veritat és que vostès plantegen suprimir articles
que han incorporat ja les recomanacions del Consell
Consultiu, tot i no ser vinculants. 

Amb referència a les paperetes de les votacions en
referèndums pensam que és un avanç de la llei el fet que
només siguin vàlides les paperetes existents en els col·legis
electorals i declarar invàlides les que duguin preimpresa la
resposta de sí o no, i pensam que això dóna més garanties de
llibertat als electors i, per tant, rebutjaríem l’esmena de
Ciudadanos, de suprimir aquest punt.

Pensam que aquesta llei ens permet, dintre del marc de les
nostres competències estatutàries, aprofundir en els
mecanismes de participació ciutadana, no substituïm, ni
podem fer-ho, i tampoc no seria desitjable  la democràcia
representativa, que és la que té un major grau de legitimitat
perquè afecta la sobirania popular, sinó que complementam,
apostam per fórmules de reflexió col·lectiva, de diàleg,
d’informació, de contrast d’opinió, perquè la democràcia o és
dialògica o no enriqueix.

En temps de populismes, de l’auge de l’extrema dreta que
projecta niguls negres sobre la nostra democràcia, jo crec que
cal defugir de simplismes i apostar per processos de reflexió,
negociació, participació, que poden ser fórmules útils contra
la desafecció i cants de sirena. No hi ha varetes màgiques ni
panacees i dintre del marc legal i, per tant, d’allò possible, el
que volem és recórrer al camí de la participació ciutadana.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Doncs passam al torn de
rèpliques, el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, no en farà ús. Pel Grup Parlamentari
Popular? Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Bien, ya que hemos observado que
algunos grupos aprovechaban para manifestar su solidaridad,
pues el Grupo Popular aprovecha para manifestar su
solidaridad con el pueblo de Venezuela, un pueblo que ve cada
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día amenazado sus derechos fundamentales y los derechos
humanos...

(Remor de veus)

..., que ve como policías se dedican a destruir la ayuda
humanitaria y la gente se muere de hambre y, por tanto,
manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Dicho esto,...

(Remor de veus)

... vamos a ver, dos cuestiones rápidas de los temas que más
hemos debatido. Sobre los referéndums municipales, las
enmiendas del Grupo Popular a lo  que van es a decir los
referéndums municipales, como criterio general, tienen
carácter vinculante, pero dejar la puerta abierta a la posibilidad
de que si el convocante quiere, debido a equis circunstancias,
a la participación, al objeto de la consulta y, previamente, en
la convocatoria pudiese caber el hecho de que no fuese
vinculante. Eso es lo que sostiene el Consejo Consultivo en su
informe, por mayoría, y ustedes se acogen al voto particular
de una minoría. Están en su derecho, nosotros opinamos que
era mejor dejar la puerta abierta, es más flexible y respetas
más el principio de autonomía municipal, y respetas al
ciudadano porque le dices previamente bien claro cuáles son
las reglas del juego y no le limitas al ayuntamiento en esta
cuestión. Ustedes prefieren lo que dice el voto particular de
unos miembros del Consejo Consultivo, el Partido Popular
apuesta por lo que dice la mayoría del Consejo Consultivo en
su informe y creemos que son dos opciones: una suya, más
restrictiva, la suya más impositiva hacia los ayuntamientos, la
nuestra más abierta, más libre hacia los ayuntamientos y
perfectamente democrática y legal, porque lo confirman tanto
las sentencias del Constitucional como el Consejo
Consultivo, no me vengan con historias de que son restringir
absolutamente nada, son dos opciones: ustedes optan por la
restrictiva, nosotros por la amplia.

Sobre la enmienda al artículo 48.6, vamos a ver, si tan
claro está en el artículo 47 y tan claro está, Sra. Cano, en el
artículo 51, que habla del ámbito, no del contenido, y nosotros
hablamos del contenido del referéndum, no del ámbito, el
ámbito está claro que es el ámbito de la competencia del
referéndum, perdón, de la consulta, no van a convocar fuera de
su ámbito de consulta, ¿por qué no nos transaccionan la
enmienda? ¿Por qué no nos admiten nuestra enmienda al
artículo 48.6, en que quede bien claro que el objeto de las
consultas serán materias competencia de la administración
convocante? Evitaríamos problemas, porque yo creo que tanto
el artículo 47 no está nada claro, y el artículo 51, que me ha
citado la Sra. Cano, no está en absoluto claro porque habla de
otra cosa. Evitaríamos leyes chicle, que yo veo que les gustan
mucho las leyes chicle, que las estiran según les conviene; lo
hemos, por ejemplo, en la Ley de memoria o reconocimiento
democrático, incluimos como víctimas a las víctimas de los
bombardeos y cuando las tienen que votar votan en contra del
reconocimiento de las víctimas de los bombardeos en el
Ayuntamiento de Palma, por ejemplo, y se quedan tan panchos.

Por tanto, que quede claro en la ley, y si quieren que quede
claro nos aceptan la transacción, y es muy sencillo, y ustedes
dicen que ya estaba claro, pues nos la acepten, si no,
evidentemente es que no lo tienen tan claro y que, en todo
caso, pretenden otras cuestiones.

Por nuestra parte yo creo que tiene que quedar claro que
el artículo 71 de la Ley de bases del régimen local y del
artículo 123 de la Ley municipal y de régimen local de
Baleares ya contemplaba los referéndums; que el artículo 6 de
la Ley de buena administración y buen gobierno contempla, y
seguirá contemplando, porque no la derogamos con esta ley,
los foros, los presupuestos participativos y otras fórmulas de
participación, por tanto está bien, innovamos, reglamentamos
mucho, le quitamos competencias a los ayuntamientos,
hacemos más burocracia, hacemos unos costes importantes,
creamos bastantes problemas burocráticos y creo y pensamos
que difícilmente con esta ley vamos a promocionar mucho la
participación ciudadana, sino que vamos a crear problemas
importantes en muchos ayuntamientos que tienen buenos
reglamentos de participación ciudadana.

Las cosas en esta materia, casi todas ya existían, y
creíamos que se podía haber hecho bastante, bastante mejor,
y sobre todo dejándolo bastante más claro, y veo que a ustedes
lo que no les interesa es la claridad en las leyes, sino otras
cosas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No intervendré, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam al torn de
contrarèpliques, torn del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No faré ús de la paraula, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt breument, per contestar e l tema de les dues
esmenes que ha defensat el representant del Partit Popular, la
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vinculació o no dels referèndums municipals. A veure, la llei
permet fer consultes als ajuntaments, als consells i al Govern,
les consultes no són vinculants, per tant, si un ajuntament vol
fer una consulta no vinculant té aquesta via. Si es fa un
referèndum i s’utilitza el cens, que és el que defensava una
part del Consell Consultiu, i ja que utilitzam el cens,
evidentment ha de ser vinculant, ha de ser vinculant per se,
perquè és així. I l’ajuntament, si no ho vol fer vinculant, té
dues opcions: una, no fer referèndum, l’altra, fer la consulta,
que no serà vinculant.

Per tant, no entenem que hi hagi cap problema perquè es
produeixi aquesta situació.

I en relació amb l’esmena a l’article 48.6, on es diu que
només s’han de poder fer consultes en matèries competència
de l’administració convocant, nosaltres no hi estam d’acord,
nosaltres pensam que una administració ha de poder fer
consultes que no són vinculants en temes que no siguin
exclusivament de la seva competència.

(Remor de veus)

Imagini, per exemple, que es vol posar una depuradora a un
espai en què un ajuntament no hi està d’acord, per què no ha de
poder fer una consulta? Per què no ha de poder fer una
consulta als ciutadans i ciutadanes d’aquell municipi, per què
no, per què no hem de poder escoltar e ls ciutadans i
ciutadanes? Creiem que és el més democràtic, el més
participatiu.

Una altra cosa és que aquesta qüestió sigui vinculant, no ho
serà per a l’administració convocant, tampoc no ho serà per a
l’administració que sigui responsable d’aquella infraestructura
o del que hagi provocat aquesta consulta, però, evidentment,
crec que sí que serà important tenir en compte la veu dels
ciutadans i ciutadanes. Per tant, per part nostra, almanco,
mantendrem el nostre vot contrari a aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Doncs torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo ara veig que el Partit
Popular es vol com a desmarcar de la llei com si aquesta
tengués intencions fosques, quan jo crec que hauria d’estar
molt content que avui aprovem una llei que és el resultat d’un
Estatut d’Autonomia, de la Llei del 2007, a la qual
precisament el Partit Popular li va donar suport i va donar
suport que contemplés aquesta possibilitat de les consultes
populars, i el que fem avui simplement és fer efectiu aquell
precepte estatutari.

Ja ho ha dit el portaveu de MÉS per Mallorca, però bé,
respecte del referèndum municipal, a nosaltres ens sembla que
deixar la porta oberta a no acomplir el resultat d’un
referèndum no ens sembla gens democràtic, no ens sembla

gens l’abecé de la democràcia, ens sembla tot el contrari, i per
açò no és que optem per la fórmula més restrictiva, és que
volem optar per la fórmula més democràtica.

I quant a l’article 47, 48, home, jo crec que queda clar, el
que passa és que em sembla una discussió ja de voler debilitar
i de generar... que a l’article 47 es garanteix perfectament que
les consultes es faran a l’àmbit de la competència de cada una
de les administracions. Què hauria de posar-ho a l’article 48,
on el títol li donaria més garanties que és una restricció...,
queda perfectament clar. Per tant, a nosaltres ens sembla que
el Partit Popular ha fet molt bé de col·laborar, d’aportar, però
aquesta també és la seva llei, és la seva llei. I avui crec que
voler-ne sortir per recol·locar-se, perquè, doncs no és massa
còmode, doncs no és així, és també la seva llei, perquè
desenvolupa un precepte estatutari al qual el Partit Popular va
donar suport i  avui no fem res que acomplir allò que els
ciutadans ens van comanar i, efectivament, acomplim també un
dels acords pel canvi que esperàvem que a la fi pogués ser una
realitat, i ara ho serà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Sílvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, un cop esgotat el debat de les esmenes, passam a
la votació.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 11421/18. Votam.

18 vots a favor; 29 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 11394. Votam.

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

Seguim amb El Pi, l’11419. Votam.

3 vots a favor; 29 en contra i 17 abstencions.

Votació  de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 11393, 11397,
11398, 11399, 11402, 11403, 11405, 11406, 11407, 11408,
11411, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418 i 11420/18.
Votam.

3 vots a favor; 29 en contra i 17 abstencions.

Seguim amb El Pi, l’11400, 11401 i 11404/18. Votam.
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2 vots a favor; 29 en contra i 17 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular
11450. Votam.

18 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, 11451, 11452
i 11453/18. Votam.

18 vots a favor; 29 en contra i 2 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, l’11435/18.
Votam.

17 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, l’11440,
11443 i 11444/18. Votam.

15 vots a favor; 29 en contra i 5 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, l’11455.
Votam.

15 vots a favor; 29 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 11495/18. Votam.

17 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11498
i 11500/18. Votam.

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

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11490,
11491, 11492, 11493, 11494 i 11497/18. Votam.

2 vots a favor; 29 en contra i 18 abstencions.

Votació dels articles als quals es mantenen esmenes,
votació de l’article 10. Votam.

31 vots a favor; 3 en contra i 15 abstencions.

Votació dels articles 2, 4, 5, 6, i 32. Votam.

30 vots a favor; 18 en contra i cap abstenció.

Votació dels articles 3 i 13. Votam.

28 vots a favor; 6 en contra i 15 abstencions.

Votació de l’article 7. Votam.

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

Votació dels articles 15, 16 i 18. Votam.

32 vots a favor; 15 en contra i 2 abstencions.

Votació dels articles 37, 38, 39, 40, 47, 53, 54, 74, 101,
105, 106 i 112. Votam.

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

Votació de l’article 48. Votam.

32 vots a favor; 15 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article 55. Votam.

32 vots a favor; 15 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article 62. Votam.

32 vots a favor; 15 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de les denominacions, els articles, les
disposicions i exposició de motius als quals no es mantenen
esmenes, votació de l’article 9. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 17 abstencions.

Votació de la denominació del projecte de llei,
denominació del títol I, denominació del capítol 1, articles 1
i 4 bis, denominació del capítol 2, articles 6 bis i 6 ter,
denominació del títol II, denominació del capítol 1, article 8,
denominació del capítol 2, denominació de la secció primera,
articles 11, 12 i 14, denominació de la secció segona, articles
17 i 19, denominació del capítol 3, articles 20, 21, 22, 23, 24,
25 i 26, denominació del capítol 4, articles 27, 28, 29, 30, 31
i 33, denominació del títol III, denominació del capítol 1 ,
articles 34, 35 i 36, denominació del capítol 2, articles 41,
42, 43, 44, 45 i 46, denominació del capítol 3, denominació
de la secció primera, articles 49, 50 i 51, denominació de la
secció segona, articles 52, 56, 57, 58, 59 i 60, denominació
de la secció tercera, articles 612 i 63, denominació de la
secció quarta, articles 64, 65 i 66, denominació de la secció
cinquena, articles 67 i 68, denominació de la secció sisena,
articles 69, 70 i 71, denominació de la secció setena, articles
72, 73, 75, 76, 77, 78 i 79, denominació de la secció vuitena,
articles 80, 81, 82, 83, 84 i 85, denominació del capítol 4,
articles 86, 87, 88, 89, 90, 91 i 92, denominació del capítol
5, articles 93, 94, 95, 96, 97 i 98, denominació del capítol 6,
articles 99, 100, 102, 103, 104 i 107, denominació del capítol
7, articles 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115 i 116,
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta,
sisena, setena, vuitena i vuitena bis, disposicions transitòries
primera, segona i tercera, disposició derogatòria única,
disposició final i exposició de motius. Votam.

31 vots a favor; 15 en contra i 2 abstencions.

Doncs, es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per
fer les correccions i les modificacions tècniques necessàries
per tal que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.
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Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de consultes popular i
processos participatius.

(Aplaudiments)

VII. Votació del punt número 3 de la Proposició no de
l l ei  RG E núm. 9972/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes
del Pla de Desenvolupament Rural, PDR, atès l’empat
produït en comissió.

Seguidament, passam al setè punt de l’ordre del dia que
correspon a la votació del punt número 3 de la Proposició no
de llei RGE núm. 9972/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament de les ajudes del Pla de
desenvolupament rural, PDR, atès l’empat produït a la
comissió.

Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia del dia 7
de febrer del 2019 es produí un empat a la votació del punt 3
de la Proposició no de llei esmentada, després de les
votacions previstes a l’article 95 del Reglament del Parlament,
sotmetrem a votació aquest punt d’acord amb el que preveu
l’article 95.3 del Reglament.

Per tant, procedim a la votació. Votam.

23 vots a favor; 20 en contra i 6 abstencions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

VIII. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2018.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a
l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament
de les Illes Balears per a l’exercici 2018.

Sotmetrem a la consideració de la cambra l’informe sobre
el compliment del pressupost del Parlament de les Illes
Balears per a l’exercici 2018, aprovat per la Mesa del dia 20
proppassat i que ha estat tramès oportunament als grups
parlamentaris.

Per tant, procedim a la votació. Votam.

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

Senyores i senyors diputats, com que no tenim més
assumptes per tractar, aixecam la sessió. Moltes gràcies a
totes i a tots.
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