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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. 

I. Si n’és el cas, jurament o promesa del nou diputat o
diputada.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que correspon al
jurament o promesa de la nova diputada.

Abans de començar el debat, es procedeix que la nova
diputada, Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, presti la
promesa o jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, atesa la renúncia del càrrec
del Sr. Antoni Camps i Casasnovas, d’acord amb l’establert a
l’article 8.1.3r del Reglament de la Cambra.

Passam al jurament o promesa de la Sra. Maria Asunción
Pons i Fullana. 

Honorable senyora, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputada del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, ho jur. 

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, Sra. Pons, pot ocupar el seu escó. Moltes gràcies.
Benvinguda.

(Aplaudiments)

Declaració institucional del Parlament de l es Illes
Balears amb motiu del dia 9 de març, Dia de les persones
desaparegudes.

Passam a la lectura de la declaració institucional amb
motiu del dia 9 de març, Dia de les persones desaparegudes.
La Sra. Joana Aina Campomar farà la lectura de la declaració
institucional.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“Les denúncies per desaparició de persones en el conjunt
de l'Estat espanyol són més de vint mil cada any, segons
l'últim informe del Ministeri d'Interior del 2018. D'aquestes,
a les Illes Balears són més d'un centenar les denúncies que
romanen actives.

La desaparició d'una persona causa angoixa i incertesa en
els seus familiars i una gran sensació d'inseguretat, que
exigeix als poders públics dur a terme totes les gestions i
emprar els mitjans necessaris per trobar la persona absent.

Aquestes situacions requereixen celeritat en les accions,
intercanvi d'informació i una actuació coordinada dels
departaments implicats en la recerca. En aquest àmbit són
també fonamentals la cooperació, la coordinació i la
col·laboració entre les forces policials per a la investigació i
la recerca de persones desaparegudes, especialment en els
supòsits en què la desaparició no té una causa aparent.

El 10 de novembre del 2010, el Congrés dels Diputats va
declarar dia 9 de març com el Dia de les persones
desaparegudes sense causa aparent. Al seu torn, el 6 de febrer
de 2013, el Senat va crear la Comissió especial per a l'estudi
de la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa
aparent, les conclusions de la qual varen ser aprovades el 12
de febrer del 2014.

El Parlament de Balears, conscient de la responsabilitat
que tenen els poders públics en la investigació dels casos de
desaparició de persones i per garantir que els familiars reben
l'atenció que mereixen, acorda:

1. Recordar que el 9 de març és el Dia de les persones
desaparegudes sense causa aparent i ens solidaritzem amb les
famílies i mantenim l'atenció sobre les seves causes.

2. Mostrar la solidaritat a totes les famílies i associacions
de familiars de persones desaparegudes. 

3. Demanar al Govern que continuï treballant la
coordinació institucional per a la investigació i la recerca de
les persones desaparegudes i avançar per millorar l'atenció i
l’ajuda als seus familiars.

4. Tenir en compte les recomanacions del Senat
contingudes a l'informe de la Comissió especial per a l'estudi
de la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa
aparent.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Podem donar la declaració
institucional aprovada per assentiment? Doncs, queda aprovada
la declaració institucional.

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

II.1) Pregunta RGE núm. 1811/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la construcció de
residències i  centre de dia.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 1811/19, relativa
a la construcció de residències i centre de dia, que formula la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular.

Sra. Fernández, té vostè la paraula.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901811
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. El pasado junio del año 2017
anunciaron el Plan de actuación para la ampliación de la red
pública de servicios sociales y prometieron una inversión de
más de 35 millones de euros, fueron muchas promesas,
muchos anuncios, algunos por duplicado, por triplicado,
como, por ejemplo, el proyecto de Son Dureta, como el de las
residencias de Mallorca que las han anunciado ustedes, el
Consell, que parece que va a haber el triple de las que van a
construir, muchos carteles también, pero, como ya dijimos en
su momento, pocas se  iban a materializar durante esta
legislatura.

Pero, además de esto, la realidad es que se está
produciendo un retraso en la ejecución de gran parte de todos
estos proyectos y la consecuencia de esto es que el
presupuesto del Consorcio de recursos sociosanitarios no se
está ejecutando del todo ejercicio tras ejercicio , aunque la
consellera, como ya ocurrió  en la tramitación de los
presupuestos, lo quisiese negar; y, además, esto lo que está
impidiendo es que se puedan destinar parte de estos recursos
a las necesidades más urgentes que todavía tiene nuestra
comunidad autónoma, como es ayudar a las familias que tienen
pocos recursos, por ejemplo.

¿Cómo valora el Govern esta situación?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, president, bon dia a tots i a totes. El Govern en
aquest moment té, contestant la pregunta, 16 projectes
anunciats en relació amb equipaments de caràcter social, 4
dels quals acabats, 3 es troben en obres i n’hi ha 9 que es
troben en diferents procediments administratius, alguns a punt
de començar les obres i altres que s’acaba de signar el
conveni.

Com ho veu el Govern? Positivament, Sra. Fernández.
Quan vàrem entrar el 2015 hi havia zero projectes, en el 2019
hi ha 19 projectes en marxa. Com ho veiem? Molt
positivament, Sra. Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Santiago, ojalá nos
hubiésemos encontrado nosotros cero euros en el presupuesto
en lugar de tantas deudas, pero va a acabar la legislatura,
ustedes lo que tienen que hacer es dar respuesta y dar

explicaciones sobre su gestión y usted, que lo ve tan positivo,
a lo mejor podría contagiar ese entusiasmo al gerente del
Consorcio de Recursos Sociosanitarios, ya que le recuerdo
que, en el pasado pleno del Consell de Mallorca, se aprobó un
acuerdo en el que, en el punto 3 de los antecedentes, se hace
referencia a un informe firmado por el gerente del Consorcio
de Recursos Sociosanitarios en el cual se constata la tardanza
en la ejecución de las obras, en este caso de las residencias de
Marratxí i de Son Martorell, y por este motivo se exime al
consejo de la aportación de 2 millones de euros del año 2019.

Es decir, el propio gerente del Consorcio de Recursos
Sociosanitarios constata que hay un retraso en toda la
ejecución de estas obras y, además, no solamente él, sino que
el propio, y más en el punto 2 lo dice, más finamente, dice que
el ritmo de ejecución de las obras no ha sido muy alto, esto en
el texto escrito, porque parece ser que la presidenta del IMAS
en el debate sí que se explayó un poco más.

¿Qué significa esto? Significa que usted nos mentía cuando
nos decía que necesitaban todo el presupuesto que hay en el
consorcio, cuando vemos que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández,...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... no es real porque el propio gerente le dice al ...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... IMAS que no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Fernández, ha entrat en una contradicció en la seva
exposició. En la primera part ens diu que els doblers no els
hem de tenir reservats per a les obres, per això eximim el
consell perquè no ens doni aquests 2 milions i els utilitzi per
a una altra cosa, i en la segona part de la seva exposició ens
critica perquè fem això, precisament, com que no necessitam
aquests 2 milions, que el consell insular els necessiti... els
faci per a una altra cosa.
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Però que vostè em parli de Son Martorell, Sra. Fernández,
vostè que ha estat consellera de Serveis Socials, que va deixar
caducar el conveni de Son Martorell, que hagués pogut fer
l’acta de cessió del terreny al Govern per part de l’ajuntament,
que era zero euros, que hagués pogut convocar el concurs, que
eren 25.000 euros, i no va fer res de tot això, Sra. Fernández.

Ja li ho dic, segurament els ciutadans en nosaltres veuran
un cert retard en les obres, però en vostès només varen veure
desídia i desinterès, i això, Sra. Fernández, serà la diferència
que els mantindrà a l’oposició.

Gràcies per la seva pregunta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Pregunta RGE núm. 1796/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l’impacte
ambiental dels creuers.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 1796/19,
relativa a l’impacte ambiental dels creuers, que formula el
diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Sr. Martínez, té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades,
treballadors, treballadores de la Cambra, públic present i
telespectadors d’IB3, molt bon dia a tots i a totes.

No escapa a ningú l’impacte negatiu que l’activitat turística
té sobre les nostres illes i que també s’han reflectit als
documentals d’Overbooking i de Tot Inclòs, aprofitem per
demanar, si algú no els ha vist encara, que vagin a veure
aquests documentals que són molt interessants i reveladors.

I volem enfocar aquest impacte turístic molt general al
tema dels creuers, que tantes notícies han omplert als nostres
diaris i que té conseqüències negatives sobre aquesta activitat.

Els darrers quatre anys, any rere any, han anat augmentat
tant el nombre de creuers com la seva grandària i el nombre de
creueristes que han arribat a les nostres illes, acompanyats de
tot un seguit d’impactes ambientals com la contaminació
d’aigües, la generació i deslocalització de residus perillosos,
contaminació atmosfèrica o destrucció de la biodiversitat
marina.

Trobem que hi ha preocupació i interès en aquest assumpte
per poder gestionar l’impacte ambiental d’aquests creuers.
Fruit d’aquesta preocupació, es va signar un acord marc entre
l’Autoritat Portuària i la Universitat de les Illes Balears a l’any
2016, per estudiar i analitzar l’impacte dels creuers a través
d’una xarxa de sensors de contaminació i renou. 

A més, l’Ajuntament d’Eivissa va aprovar al setmana
passada una declaració institucional pionera a les Balears en
què demanava la restricció d’emissions contaminants en la
navegació a la Mar Mediterrània.

Davant d’aquesta preocupació, volem demanar al Govern
quines mesures pensa prendre el Govern per evitar i
minimitzar l’impacte ambiental dels creuers? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. 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. Partirem de la part
competencial, crec que és important, hi ha Ports Illes Balears
i en el que fa referència a la gestió de ports estatals, a Ports
Illes Balears arriben alguns creuers que fondegen a escala
molt reduïda, i que no tenen especial incidència, i després hi
ha tots els que suposen els ports  d’interès general on les
competències són d’Autoritat Portuària, Costes i Capitania
Marítima.

En l’àmbit de gestió de ports crec que també val la pena fer
referència al fet que la realitat a les tres illes és molt diferent:
a Menorca, al Port de Maó, es fan grans esforços per poder
treure més creuers; a Palma, en canvi, la realitat és diferent i,
per tant, els plantejaments que hi ha també són diferents, i
crec que val la pena plantejar-ho.

A partir d’aquí, hi ha una comunicació constant entre
Govern de les Illes, Conselleria de Turisme especialment,
Autoritat Portuària i Ajuntament de Palma en aquest cas; s’han
estudiat, s’apliquen mesures de com ho poden fer, unes
lligades a aquesta (...) de densitat humana, de com han de
descarregar dins la ciutat i de com s’han de distribuir perquè
no hi hagi aquesta sensació de saturació i de com han de
planificar les arribades al llarg de la setmana. Aquí hi ha una
feina que Autoritat Portuària fa.

I després, en la part del que suposen els paràmetres de
contaminació, dues d’elles, la bonificació de vaixells
vinculada als fets del comportament ambiental i una, en la qual
ja estam embarcats, crec que molt important, i és el que
suposa l’electrificació de tots els nostres ports; açò és que el
subministrament energètic dels vaixells quan arriben es pugui
fer a través d’electricitat, el que permetria l’aturada completa
de tots els motors i, per tant, aquí amb una reducció
importantíssima d’emissions contaminants, però també de
renous.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Martínez, té vostè la paraula.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. Som
conscients de les limitacions competencials, però és cert que
vostè forma part del Consell Assessor d’Autoritat Portuària i
pot donar un seguit de recomanacions i de qüestions i
d’accions que es poden desenvolupar dins d’Autoritat
Portuària, per açò li demanem sobre aquestes qüestions.

A més del que vostè ha dit, no ens ha contestat o no sé si
sap, si té aquesta informació, sobre els estudis que s’han fet de
creuers sobretot al Port de Palma és cert que la incidència
ambiental és molt més gran aquí, i sobretot les recomanacions
i les mesures que s’han proposat des de la Plataforma Fins
Aquí Hem Arribat, que està formada per la Federació
d’Associacions de Veïns de Palma i Amics de la Terra, i els
diré unes quantes propostes que fan, com per exemple: crear
una zona d’emissió controlada, que és la proposta que va
aprovar l’Ajuntament d’Eivissa; també el control i limitació
d’emissions d’òxid de sofre, per açò és important el tema de
la transparència i la publicitat; i limitar l’arribada simultània de
creuers a un màxim de 2 al dia, hi ha vegades en què han
coincidit cinc o sis creuers.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Estudiam totes les propostes que arriben
amb total deteniment, faltaria més. De les que ha comentat
vostè, en algunes ja hi treballam, la reducció d’emissions
suposaria l’electrificació, faltaria més! I fins i tot jo n’hi
afegiria alguna més, no?, certificats de gestió ambiental, que
crec que val la pena i que estam valorant ara en aquests
moments, el fet que es puguin exigir al moment de l’arribada,
açò són mesures que van exactament en la mateixa direcció i
que compartim.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.3) Pregunta RG E núm. 1806/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les
dotacions de personal mèdic.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 1806/19,
relativa a les dotacions de personal mèdic, que formula la
diputada Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Gómez, pot ser
que avui sigui la darrera pregunta que li faci en aquesta
legislatura, per això li demanaria que em contestàs el que li
deman i ja, si és possible, amb la veritat.

He rebut moltes queixes referents a les cites, per això li
deman si hi ha qualque especialitat mèdica a Son Espases que
no tengui la dotació suficient de metges per tenir una atenció
com cal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sempre contest la veritat, Sra.
Huertas. I, efectivament, hi ha alguna plantilla que no està
completa, és un tema que no puc dir ni diré mai el contrari,
però també és cert que l’atenció que es dóna a l’Hospital de
referència és excel·lent.

No només a Son Espases manquen metges, també a la resta
de comunitats autònomes, però el que sí podem dir és que a
l’Hospital de Son Espases avui hi ha molts més metges
especialistes que al 2015, en concret, en contra en el 2015 hi
havia 989 metges, i en aquests moments n’hi ha 1.026, és a
dir, 37 metges més que a l’any 2015. I evidentment en una
plantilla de mil professionals sempre en pot faltar algun, no?

El que passa és que sí que és cert que és molt important
d’on venim. La Confederació Estatal dels Sindicats Mèdics a
l’any 2013 posava de manifest que Balears era la comunitat
autònoma on els metges més sou havien perdut,
aproximadament uns 11.000 euros anuals. Això fa que molts
de professionals se’n vagin a un moment determinat.

També és molt important planificar a mig i a llarg termini,
estam preocupats per la manca de metges en general a tot el
territori espanyol i estam fent molta feina. Però, miri, a la
passada legislatura es formaren 30 metges menys, els que
comencen el 2015 perden 4 anys, per tant, sortiran enguany,
sortiran molt manco. La nostra herència serà molt més bona,
tenim acreditades moltes més unitats docents, la unitat de
cirurgia cardíaca, la unitat de cirurgia plàstica i tenim molts
més residents formant-se.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Huertas té vostè la paraula.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

A una atenció excel·lent es refereix a tenir les cites
retingudes a neurocirurgia des del mes de novembre? I perquè
tothom sàpiga què són cites retingudes, és que als pacients que
ja els han donat cita, de sobte et criden a ca teva per dir-te que
no hi vagis perquè la cita està retinguda. Tenc entès que en el
Departament de Neurocirurgia no hi ha cap metge en aquest
moment, n’hi havia tres: un se’n va anar, un altre va haver
d’assolir tot el d’aquest metge i es troba de baixa, i un altre
també està de baixa. Per tant, crec que així no es pot donar una
atenció excel·lent.

I ja no parlem del tema del robot, del qual pagam un
lloguer astronòmic, que hi ha dos metges que se’n varen anar
a aprendre i en aquest moment tampoc no són a Son Espases,
amb la qual cosa el robot només fa coses senzilles.

Crec, Sra. Gómez, que hi pot haver molts de metges, pot
ser que vostès hagin contractat molts de professionals, però,
clarament, el Departament de Neurocirurgia es troba amb un
dèficit total, no tan sols no pot donar una assistència
d’excel·lència, sinó que no pot donar cap assistència.
M’agradaria que m’explicàs si pensen posar metges a
neurocirurgia i que s’acabi això de les cites retingudes, i si hi
ha més departaments que tenen cites retingudes, perquè les
queixes són moltes, Sra. Gómez.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Huertas, per les seves reflexions. Miri, avui
mateix, ho acab de llegir ara mateix, gràcies a la sanitat pública
i és en referència a una pacient que ha estat ingressada a
neurocirurgia, que dóna les gràcies a l’equip mèdic i a tot
l’equip de les unitats, de les plantes de quiròfan que operaven.
Miri, surt al diaris d’Eivissa, un d’aquests. Ho dic perquè ho
acab de llegir ara mateix.

És cert, Sra. Huertas, és cert, se n’ha anat... o, és a dir, falta
completar la plantilla de neurocirurgia, falta completar la
plantilla d’anestèsia, però avui tenim 8 anestesistes més que
el 2015. Falta completar..., és clar, hi ha especialitats, però el
problema és... el tema és que necessitam que els professionals
venguin aquí, i hem demostrat que som una comunitat atractiva
on volen venir a fer feina perquè és un lloc ideal per venir a fer
feina, on hi ha moltíssims de projectes, es recuperen drets,
serveis i sous.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, s’ha acabat el temps. Moltes gràcies.

II.4) Pregunta RGE núm. 1794/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i  Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa als habitatges públics de Son
Busquets.

Passam a la quarta pregunta, la RGE núm. 1794/19, relativa
als habitatges públics de Son Busquets, que formula el diputat
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Sr. Melià, té vostè
la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bon dia a to thom. El conseller d’Habitatge ha
anunciat en reiterades vegades un objectiu que El Pi també ha
manifestat que comparteix, aquest objectiu és que hi hagi a les
Illes Balears un parc públic d’habitatges que arribi a 5.000
unitats, 5.000 habitatges. Estam totalment d’acord que s’ha
d’incrementar de manera molt rellevant el parc d’habitatges
públics.

Per a aquest objectiu, els terrenys de Son Busquets són
importantíssims, ja que hi ha prevista a l’ordenació urbanística
o als convenis signats uns 860 habitatges. Per tant, és evident
que és una borsa que pot suposar al voltant del 20% d’aquest
objectiu, per tant, difícilment trobarem uns altres terrenys
amb el pes significatiu que tenen els de Son Busquets. 

Sabem, per la premsa, que hi ha hagut reunions amb el
Ministeri de Defensa, ja que el ministeri és propietari
almanco d’una part d’aquests terrenys i, per tant, és
imprescindible per tirar endavant aquesta promoció i aquest
objectiu arribar a un bon acord amb el Ministeri de Defensa.

Per això, des d’El Pi li demanam: com estan les
negociacions perquè el Ministeri de Defensa defensi els
interessos generals, faci d’administració pública i permeti que
la ciutat pugui tenir uns terrenys a disposició per incrementar
aquest parc públic d’habitatges?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs, 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. Efectivament Sr. Melià,
compartim objectius, de fet aquest és el plantejament que hem
fet des de l’inici de la legislatura.

A mi sí que m’agradaria recordar també que no tota la
legislatura ha estat igual respecte del Govern central, hem
estat mes de tres anys i dos mesos amb un Govern del Partit
Popular que açò no és una opció plantejable; que hi ha un canvi
de govern i que ens permet precisament plantejar aquesta
opció; que suposa, a més a més, una proposta que llançam des
del mateix Govern de les Illes Balears, Foment..., és a dir, és
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de Defensa i, per tant, s’ha de comprar i, per tant, cerquem un
comprador i el comprador podria ser Foment, així ho
plantejam.

I en aquests moments Defensa i Foment, els dos ministeris
estan ara fixant o negociant aquesta compra. Què hem de dir
aquí devora? Home!, que el fet que ens haguem quedat sense
pressuposts generals de l’Estat a nivell general doncs no ha
ajudat a l’hora de poder acabar de tancar, o a l’hora de poder
avançar en qualsevol cas en aquesta negociació.

Per tant, hem trobat una solució, es fa feina a nivell dels
dos ministeris, els ritmes els marquen ells i em consta que a
nivell tècnic hi treballen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, compartim objectiu, el que
passa és que l’objectiu no avança, l’objectiu està aturat i, en
definitiva, per moltes ganes que tenguem, si no es fan passes
no ens podem acostar de cap manera a aquest objectiu.

Des d’El Pi pensam que no importa ser cap persona
especialment informada per saber que el Govern ja ha acabat,
el Govern de Pedro Sánchez, no el Govern Rajoy, perquè
vostès tenen molt bo de fer dir: tot era culpa de Rajoy. Bé, el
Sr. Sánchez ha governat durant molts de mesos i no veiem
moltes passes. Vostè ens diu que això s’ha complicat amb els
pressuposts. Per tant, he d’arribar a la conclusió que això no
avançarà, perquè els pressuposts no s’aprovaran, almanco
previsiblement en els propers mesos.

Per tant, la conclusió, malauradament, és que no tenim ni
una ordenació urbanística acabada per a Son Busquets, ni
tenim un acord amb el Ministeri de Defensa que permeti
implantar la promoció d’habitatges públics que necessita la
ciutat i que necessiten les Illes Balears. Nosaltres pensam que
havíem d’esperar molt més d’aquest Govern central socialista
en sensibilitat en habitatge públic.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Melià. Nosaltres vam plantejar
sobretot dos grans projectes al Govern d’Espanya respecte
d’açò: Son Busquets i Can Escandell, en aquests set mesos,
Can Escandell a Eivissa, més de 500 habitatges. Aquests eren
dos objectius que per a nosaltres eren fonamentals.

Hem fet passes, un d’aquests està resolt. Dijous passat, el
batle d’Eivissa, juntament amb el Ministeri de Foment,
signaven una addenda al conveni de 7 milions d’euros, on el
ministeri invertirà i farà la urbanització de Can Escandell.
Desbloquejam un projecte que durant aquests quatre anys havia
estat totalment bloquejat. Per tant, sí que hem fet passes.

Ho podem aclarir tot en set mesos? Açò és difícil, eh, i
vostè ho sap perfectament. Hem estat aturats? No, hem fet
camí i hem desbloquejat coses molt complexes. Tot? No, en
set mesos no ho pots fer tot, però que hem fet moltíssim més
del que hi havia quan governava el Partit Popular, sense cap
tipus de dubte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.5) Pregunta RGE núm. 1808/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la transparència de la
Conselleria d’Educació i Universitat.

Doncs passam a la cinquena pregunta, la RGE núm.
1808/19, relativa a la transparència de la Conselleria
d’Educació i Universitat, que formula la diputada Sra. 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. Durant
aquesta legislatura el Govern de les Illes Balears ha presumit
de ser un govern transparent, però una vegada més les accions
demostren el contrari: entre altres fets tenim tres
compareixences pendents del conseller d’Educació, una
d’elles sol·licitada el 2017, fa dos anys.

Considera Sr. Conseller que les seves actuacions s’han
ajustat al principi de transparència? Considera que ha complert
amb la normativa vigent?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Tania Marí, sí
he complert amb totes les meves obligacions i quan m’han dit
que havia de venir aquí al Parlament he vengut sense cap tipus
de problema. Jo, les dinàmiques parlamentàries no són la meva
competència, per tant, nosaltres, a la Conselleria d’Educació
sempre que li han dit que vengui a la Comissió d’Educació ha
vengut, nosaltres no podem de qualque manera intentar posar
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la nostra competència sobre la competència del Parlament de
les Illes. Per tant, som transparents, ho hem fet, ho hem fet
des del principi i ho seguirem fent fins al final.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. No em sorprèn la seva resposta, Sr.
Conseller. Sap què passa, Sr. Martí March? Que no és només
el Partit Popular que li diu des del 2016 que vostè  no és
transparent, ara també ho diu el Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, ara és el Tribunal Superior de Justícia, la
sentència 527/2018, que l’acusa d’haver actuat de promotor
comercial, que acusa la seva conselleria d’haver actuat de
promotor privat per voler implantar un programa
d’aprenentatge de matemàtiques d’una editorial concreta,
sense donar la possibilitat de participar a altres editorials.

Va ser en el ple del passat 24 de maig del 2016, 2016,
quan el diputat popular, Sr. Lafuente, ja el va advertir que vostè
incomplia la normativa, ara és el Tribunal Superior de Justícia
que condemna la seva conselleria perquè les seves actuacions
són contràries a l’ordenament jurídic. I no és que la seva
gestió hagi vulnerat només el principi de transparència, és que
vostè ha atemptat contra el principi de neutralitat i no
discriminació, és el Tribunal Superior de Justícia que diu que
tampoc no ha respectat els principis de publicitat, de
concurrència i de lliure competència.

Assumeixi i reconegui, Sr. Conseller, que la seva decisió
de promocionar recursos formatius amb càrrec a fons públics
i afavorir una única empresa és una actuació viciada. Lliçons
de transparència seves cap ni una més!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats. Sra. Tania, nosaltres
sempre respectam les sentències judicials, com no podia ser
d’altra manera, però nosaltres vàrem seguir simplement el que
es va fer a la Comunitat Autònoma de Múrcia, simplement, i
la Comunitat Autònoma de Múrcia, que jo sàpiga, està
presidida pel Partit Popular. Que hi hagut un tipus de sentència
respecte d’això? Perfecte, cap problema, nosaltres l’acatam,
etc., però nosaltres som una conselleria transparent. 

Miri, publicam totes les agendes, totes les despeses, totes
les infraestructures educatives que fem estan penjades a la
pàgina web de l’IBISEC; sap perfectament on són totes les

aules modulars que hi ha a les Illes Balears; hem anat al
Consell Escolar a presentar pressuposts; hem donat al Consell
Escolar l’execució dels pressuposts; hem posat el Pla d’èxit
educatiu; ho hem presentat tot sempre, Sra. Tania Marí, ho
hem fet d’acord amb la nostra política de transparència i
participació.

Una sentència que nosaltres acatam, com no podia ser
d’altra manera, no implica que no haguem fet cap tipus d’acció
que vagi en contra de la transparència; aquest és un fet aïllat,
un fet aïllat que no té a veure amb la nostra política de
participació i transparència. 

Nosaltres podríem mirar totes aquelles sentències que han
anat contra vostès, però no ho faré , nosaltres miram cap al
futur de l’educació, vostès l’únic que fan és mirar qüestions
formals que no afecten el contingut de l’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.6) Pregunta RGE núm. 1850/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
G rup Parlamentari Popular, relativa a la nota de
selectivitat dels alumnes de les Illes Balears.

Passam a la sisena pregunta, la RGE núm. 1850/19,
presentada en substitució de la RGE núm. 1809/19, relativa a
la nota de selectivitat dels alumnes de les Illes Balears, 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. Sr. Conseller de la transparència i
de l’èxit educatiu, els estudiants de Baleares treuen la nota
mitjana més baixa de tot el país en selectivitat, un 6,84,
mentre que Extremadura i Canàries, amb un 7,6 varen ser els
millors, quasi un punt per sobre dels nostres. Són dades de la
recent estadística d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la
universitat de 2018 del Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats, dades que assenyalen que la nota mitjana va ser
d’un 7,28 i que no hi ha cap comunitat amb una nota més baixa
del 7, excepte Balears.

Si aquestes dades s’haguessin produït al principi de
legislatura, Sr. Conseller, la seva reacció seria donar les
culpes al Partit Popular i parlar dels nostres estudiants de
secundària i batxiller, però resulta que són dades de
selectivitat de final de la seva legislatura, Sr. March, i, per tant,
e l producte de les seves nul·les polítiques educatives per
millorar el nivell de formació dels estudiants de Balears i el
fracàs comparatiu amb altres comunitats autònomes. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901850
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901809


9200 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 167 / 5 de març de 2019 

De res no han servit, Sr. Conseller, el Pla d’èxit educatiu
que va presentar fa dos anys, la baixada de nivell que ha exigit
vostè als centres educatius per reduir el nombre de repetidors,
l’increment pressupostari d’Educació, que ha arribat tard i
malament, ni l’autonomia de centres en què s’ha escudat per
a no controlar ni els continguts dels projectes educatius ni
l’aplicació de currículums obligatoris. 

Ens pot fer una valoració, Sr. Conseller, sobre per què a
Balears hi ha un 6,8 i la mitjana es troba per sobre del 7?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
no són comparables les dades de selectivitat, no són
comparables. Jo li podria mostrar la prova de selectivitat de
castellà de Canàries i de les Illes Balears, i mostra que hi ha
una distància sideral, no hi ha cap..., no es poden comparar
proves que són distintes. Tal vegada la meva reflexió seria
bàsicament l’exigència que hi ha per part de la gent que
examina a la Universitat de les Illes Balears per entrar dins la
Universitat. Ho podríem comparar, no ho faré, perquè seria...,
és una comparació increïble la diferència de proves entre una
i altra comunitat autònoma, i així podríem comparar altres
comunitats. 

Per tant, la nostra proposta es troba en una major
coordinació entre secundària i universitat, treballam Inspecció
Educativa, Universitat i realment la Conselleria per tal de
coordinar millor les proves i li puc assegurar que la situació
del nivell educatiu de les Illes Balears millora d’una forma
progressiva, les dades de l’IAQSE així ho demostren d’una
forma clara.

Vostè  fa referència a unes dades i jo li podria dir, els
estudiants de batxillerat tal vegada eren uns estudiants d’ESO
que vostès varen trepitjar d’una forma tan clara. Per tant, l’únic
que li vull dir respecte d’això és que les dades demostren que
milloram l’educació i que les proves de selectivitat, tal com
es fan, no són comparables unes amb les altres. Li podria
mostrar ara mateix i vostè veuria la diferència que hi ha entre
les proves de castellà a les Illes Balears i les proves de
castellà d’altres comunitats autònomes, les diferències són
abismals, per tant.

I després és evident una altra qüestió, les diferències no
són significatives estadísticament; és evident que nosaltres
hem de tenir un gran recorregut per millorar l’educació, i la
milloram a primària, a secundària i a batxillerat. És evident que
les proves de selectivitat tenen una altra forma de ser
avaluades. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta legislatura
del progrés hem estat els darrers en fracàs educatiu i
abandonament escolar prematur, dels pitjors en absentisme a
Eivissa, a la cua en aprenentatge de matèries troncals
lingüístiques i no lingüístiques, dels pitjors en xifres de
repetidors, els que més abandonen la seva comunitat per
estudiar en altres universitats i ara els darrers en selectivitat.

Vull dir, la distància sideral em sembla que és de vostès
com a governants en relació amb altres comunitats; entenc que
ara vulguin vostès la independència per a l’any 2030, per no
haver-se de comparar amb ningú.

Miri, tot això amb un govern que havia de fer de
l’excel·lència educativa i la recuperació dels drets docents el
centre de les seves polítiques, que va prometre incrementar
els recursos educatius en un 5% del PIB i que s’ha quedat en
un 3,4%. 

Vostè, a l’octubre del 2016, va dir que la seva política tenia
per objectiu millorar els resultats educatius i que a final de
legislatura els indicadors de l’èxit educatiu se situarien a la
mitjana estatal. Idò no, el que ha aconseguit vostè és cap de les
seves promeses, no s’ha implicat ni en l’educació
postobligatòria ni en els alumnes que fan batxiller i avui
sabem, a més, que no disposa ni de transport escolar per anar
als centres educatius. 

Vostè, Sr. Conseller, haurà estat una de les taques...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, gràcies. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... del Govern de la Sra. Armengol.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats. Sra. Riera, que vostè
doni lliçons d’educació em sembla un acte de cinisme polític;
vostès no només no varen enfonsar l’educació, la varen
trepitjar fins a límits increïbles. I l’educació malgrat a vostè
li pesi està millorant. El Congrés d’Innovació que hi hagut ara
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ha suposat la demostració que a les Illes Balears la innovació
s’està imposant, la innovació està calant dins els centres
educatius de les Illes Balears, els resultats i els indicadors ho
demostren.

Miri, el darrer indicador de l’abandonament escolar
prematur ha suposat que les Illes Balears hem incrementat,
hem baixat a 2,4 en un any. Les polítiques educatives mai no
són a curt termini, Sra. Riera, són a mig i a llarg termini, i
nosaltres milloram l’educació a pesar seu. I li diré una cosa,
les males notícies que vostè sempre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller... 

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

... pregona són la demostració de la seva impotència en
política. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

II.7) Pregunta RGE núm. 1797/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parl amentari Podem Illes Balears, relativa als pous
d’aigua que s’obrin a Eivissa.

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 1797/19,
relativa als pous d’aigua que s’obrin a Eivissa, 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. Fa uns
dies sortia en premsa que cada dos dies a Eivissa s’obria un
nou pou per a l’extracció d’aigua. La veritat és que la notícia
és significativament alarmant, i no només pel nombre de pous
que s’obren, sabent la situació dels aqüífers a Eivissa, que
record que deu dels setze aqüífers existents a Eivissa estan
sobreexplotats, sinó també per la manca de professionals per
vetllar per l’ús correcte de l’aigua en aquests pous. De fet a la
notícia es diu concretament que “desde Recursos Hídricos
reconocen que no disponen de medios para vigilar esta
actividad”.

Sabem que l’autorització d’obertura d’un pou va
acompanyada d’una sèrie de requisits, entre els  quals estan
donar a conèixer el volum d’aigua que necessiten i en quanta
superfície l’utilitzaran. El problema és que no hi ha un control
sobre aquesta demana ni com s’utilitza, ja que es comprova
una vegada donen el final d’obra però no tornen una altra volta
a aquests pous.

És per això que demanem si creu la Conselleria de Medi
Ambient que és sostenible el nombre de pous d’aigua que
s’obren a Eivissa anualment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Molt bon dia, Sr. President. Bon dia, Sra. Diputada.
Evidentment no és sostenible, no ho és, sostenible, no és
sostenible el ritme de creixement que suporta l’illa d’Eivissa.
Vostè em parla de pous, però ha de parlar de tot el que hi ha
darrere: habitatges, consum d’energia, consum de territori,
consum i generació de residus, generació d’infraestructures,
amb debats que ja hem tengut aquí de mobilitat a Eivissa, etc.

Evidentment vostè em parla d’un indicador, el nombre de
pous, i nosaltres, a la conselleria, actuam sobre aquest fet. Les
dades són clares: de 2011 a 2014 es varen obrir 567 pous, i de
2015 al 18 se’n varen obrir 508. Què va passar? El bum dels
pous es va produir entre el 13 i el 15; què havia canviat en
aquest període?, els requisits que demanava el Pla hidrològic
per obrir pous. El Sr. Company va eliminar la cèdula
d’habitabilitat, va facilitar els tràmits per obrir pous de forma
massiva, i a més a més també aquest govern va ser valent i va
fer un decret de sequera, però vàrem cometre l’error
d’anunciar-ho, i això va fer també un efecte crida. Per tant
aquest període ha tengut aquest bum de pous a causa d’aquests
dos grans factors.

Posteriorment al 16 no hi ha aquest increment perquè
actual el decret de sequera, i a partir del 17 ja hi ha mesures
cautelars del Pla hidrològic. I aquest govern ha actuat davant
aquesta insostenibilitat, i li posaré tres exemples clars que ha
aprovat la revisió del Pla hidrològic; un, no deixam fer noves
autoritzacions de pous a zones sobreexplotades, que són nou
de setze basses que té l’illa d’Eivissa, no deu, com ha dit vostè;
no deixam extreure aigües salabroses directament; no deixam
fer pous a manco de 100 metres de..., de 500 metres de la
costa; i no deixam a manco de 100 metres fer pous per
extreure aigua salada. Per tant, tot un conjunt de mesures que
evitarà la sobreexplotació dels aqüífers. Eivissa ha de fer un
pensament si vol tenir un desenvolupament sostenible o no
tendrà consum de recursos hídrics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, al seu favor hauria de dir que
som conscients que va ser aquesta legislatura quan es varen
posar els dos zeladors que tenim ara per ara, així que, això, ho
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agraïm, però considerem que al ritme que es van obrint els
pous i els pous que ja tenim es necessiten més zeladors. Per
això des de Podem coincidim amb les demandes de la
plataforma Aliança per a l’Aigua d’Eivissa i Formentera, que
demana, entre altres coses, l’actualització i la revisió de les
concessions d’usos d’aigües subterrànies, és a dir, e l
recompte dels pous actius i dels usos que estan fent;
augmentar el nombre de zeladors; els pous que no estiguin
actius tancar-los de forma segura; i promoure la reutilització
d’aigües depurades per als usos agrícoles, urbans i ambientals.

Des de Podem ja vam demanar als pressuposts d’enguany
la reparació de la bassa Sa Rota, a Santa Eulària, una bassa
d’aigua depurada que permetria també la reutilització per a
usos agrícoles. És per això que considerem que aquestes
actuacions són essencials per reduir, per una banda, la pressió
dels aqüífers...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maicas...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

... garantir l’abastament i...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

... prevenir la sequera. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Maicas, compartesc el seu diagnòstic i compartesc les
indicacions que vostè ha dit, i m’hagués agradat també
disposar durant tota la legislatura del suport en aquestes
polítiques per part de vostès. Li recordaré el posicionament
del seu grup parlamentari quan discutíem la Llei agrària, les
zones d’alt valor agrari, que vostès no les volien potenciar de
la manera que nosaltres estàvem posant, i això significa més
consum i desplaçament del sector agrari. Li record també que
vam anar a Eivissa i vam participar, i hem fet les juntes
insulars d’aigua per primera vegada, on Eivissa ha pogut dir la
seva, on ha pogut opinar, i m’hagués agradat que vostès
haguessin participat activament; dels fets..., de les paraules als
fets.

I aquest govern ha pres mesures concretes: hem fet els
indicadors de sequera, hem avisat de la sequera, un decret de
sequera; hem actuat en totes les infraestructures a l’illa

d’Eivissa. Li puc assegurar que hem fet política d’aigua, no
sols paraules. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.8) Pregunta RG E núm. 1807/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la contractació
irregular del gerent del Consorci Palma Arena.

Passam a la vuitena pregunta, la RGE núm. 1807/19,
relativa a la contractació irregular del gerent del Consorci
Palma Arena, 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. L’any passat, el
dia 6 de març, vam demanar a la Sra. Consellera sobre aquesta
qüestió, sobre la contractació irregular del gerent del Palma
Arena aquí en el plenari. Li vam dir que ningú no pot començar
a fer feina, i menys a l’administració pública, si no està donat
d’alta a la Seguretat Social. Li vam dir que no és normal
nomenar un gerent d’una empresa pública, d’una entitat pública
el mes d’octubre que vagi a rodes de premsa, que faci
presentacions de logotips, que faci actes públics i no estigui
donat d’alta a la Seguretat Social. I vostè ens va contestar que
tot estava molt bé i que tota la culpa, bé, era del Partit Popular,
i es va dedicar com sempre, com és habitual en aquest govern,
a donar la culpa al Partit Popular.

I ara li demanam quina valoració fa de la sanció rebuda pel
consorci per la contractació irregular del gerent del Palma
Arena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Sra. Consellera
Fanny Tur.

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

Gràcies, president. En aquella ocasió no vaig dir tot això
que vostè diu. En segon lloc, el logotip s’ha presentat ara, el
logotip s’ha presentat ara. En tercer lloc, de contractació
irregular, res; es va nomenar l’octubre el gerent, i com que
s’havia de rebre una sèrie d’informes se’l va contractar i
començar a pagar a partir que es varen tenir els tres informes.
I ara el que sí que tenim és que per un error administratiu lleu,
catalogat així, eh?, una sanció de 600 euros que ha passat d’una
institució a una altra, és a dir, segueixen essent sous públics,
però el contracte és absolutament correcte. Per tant, de
contracte irregular, res, simplement que es varen tardar sis
dies a notificar, notificar, el contracte.
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I clar, a vostès els molesta que es parli del passat perquè,
honestament, ho trob molt agosarat, amb el passat que té
Velòdrom Illes Balears -ja no es diu Palma Arena-; basta
recordar que es va constituir l’any 2005 i, miri, sap què deia?,
“és un consorci que es crea amb caràcter d’ens públic
associatiu, voluntari i sense ànim de lucre”. Caram, ànim de
lucre, però, per a segons qui sí que en va tenir.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, el que vam
dir està en el Diari de Sessions i està ben clar; vostè va dir
que tot estava correcte. Allò  del logotip està publicat a la
premsa, per tant també incorrecta la seva contestació, s’ha
tornat a equivocar. Allò que la sanció és lleu també s’ha tornat
a equivocar; la Inspecció de la Tresoreria de la Seguretat
Social ho qualifica com a greu, sanció greu; li donaré, si vol,
còpia, si no la hi han donada, però li ha de donar, eh?

(Alguns aplaudiments)

Per tant tot açò, equivocat, contesta equivocada, Sra.
Consellera. Malament. Jo crec que el que hauria de fer és,
com a mínim, dir que ho van gestionar malament, que s’havien
equivocat. Està molt bé posar en el pacte pel canvi que no
crearan més càrrecs públics, que davallaran les entitats
públiques, però un govern que ha tingut com mai més
finançació i més doblers s’ha dedicat a crear més càrrecs
públics, a crear més entitats públiques i, a més, a incomplir en
aquest cas la llei. Com a mínim hauria de reconèixer que ho
han fet malament i que han gestionat malament aquesta
qüestió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No és que tenguem més sous, és
que no els malbaratam i no els feim malbé. Miri, aquest
gràfic...

(Remor de veus)

... aquest gràfic sap què és? El Palma Arena, com vostès li
diuen, el Velòdrom Illes Balears, ha costat fins ara quasi 102

milions d’euros; encara hi ha peces judicials que no sabem què
pot arribar a passar, com és una determinada maquinària,
mesuradors de velocitat que estaven valorats i es varen
adjudicar per 1 milió 900 i al final s’han pagat 2 milions 200.
És una de les moltes peces judicials que tenim, és a dir, s’han
pagat 300.000 euros més que els que estaven adjudicats. I
vénen aquí mostrant preocupació per 600 euros que han passat
d’una conselleria a una altra, és a dir, que segueixen sent
públics i que se’n farà un bon ús, com fa aquest Govern de tots
els sous públics?

Jo els puc parlar de millores, no els parlaré de vostès, com
que a la premsa hi ha la història de l’esport i la història de les
institucions públiques, el saqueig que va suposar el Palma
Arena, jo li parlaré de millores, que gràcies al nou gerent s’han
estalviat, l’any passat vàrem estalviar 31.000 i busques d’euros
i enguany 80.000 i busques, a raó de 7.000 euros mensuals pel
tema de la potència de telefonia mòbil. Miri vostè si ja ha
compensat contractar-lo.

Sap que el 2016 ateníem 4 hores diàries, en el 2018, 6 i
ara enguany ja seran 8 hores diàries? Sap que la mitjana
d’activitats anuals eren...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... 20 amb vostès si 30 amb nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

II.9) Pregunta RGE núm. 1810/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l es mancances de la
sanitat pública balear.

Doncs, passam a la novena pregunta, la RGE núm.
1810/19, relativa a les mancances de la sanitat pública balear,
que formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Serra té vostè la paraula.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, una vegada més
s’han denunciat mancances a la sanitat balear, els darrers
exemples són la situació insostenible a urgències de Son
Espases, no només per falta de personal, sinó també per falta
de material, en pacients pendents d’ingrés per falta de llits,
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situació repetida tota la legislatura; la insuficiència
d’ambulàncies de suport vital del 061 a la nit, sobretot a Palma
i per raons econòmiques; la dotació d’UAP de cotxes vells
com s’ha denunciat pel PAC de s’Escorxador, amb
incompliment del mandat parlamentari de dotació de cotxes,
sobretot per a zones rurals; i el mal ús dels aparcaments de
Son Espases i Can Misses amb la seva passivitat.

Sra. Consellera, amb el govern més social de la història,
com pot justificar les mancances de la sanitat balear?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, a l’any 2015, després d’una
legislatura del Partit Popular el sistema sanitari tenia molt
mala salut, molt mala salut per mor de les retallades, de la
manca de drets, de l’escassa i nul·la planificació, o de
l’escassa i nul·la inversió, aquesta és la puntuació dels
ciutadans, els colors no són casualitat.

Ara els ciutadans també puntuen millor que mai, tenim més
recursos que mai, però també puntuen millor que mai. I
puntuen millor que mai perquè ara la sanitat torna ser gratuïta,
ara les llistes d’espera preocupen i s’han baixat més que mai
i, a més, es publiquen cada dia. 

Ara fem una oposició per estabilitzar les plantilles de més
de 5.100 places que no costa doblers, costa esforços, però
doblers no.

Hem recuperat el Decret de garantia de demora i el
Defensor de l’usuari. Hi ha voluntat política perquè els partits
d’esquerres sí que creim en la sanitat pública i per a nosaltres
la salut és una inversió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, li agrada tant
mirar al passat que se n’ha anat vostè al 2003, el suport vital
bàsic de nit a Palma el 2003 era de 3 ambulàncies i a pesar de
l’increment de població vostè n’ha mantingudes 2, i això és
una pèrdua de recursos. Ara sí, vostès van i augmenten la
dotació, però equiparant-la al 2003, tot un avanç!

Sra. Consellera, la realitat és que l’increment de la seva
conselleria no ha estat proporcional als 1.700 milions del
Govern, però li han servit per anunciar repetidament
inversions en infraestructures, com les del nou Son Dureta,
que es retardarà, com tantes obres més, per errors en la seva
gestió.

Aquesta legislatura vostè ha mantingut un desequilibri
sanitari territorial entre les àrees de salut d’aquesta comunitat.
Per exemple, a Eivissa i a Formentera la plantilla està
desfasada respecte de l’augment de població. A la unitat de
salut mental infantojuvenil falta personal, segueix faltant un
neuropediatre i han esperat al darrer moment per anunciar un
cirurgià plàstic a l’Hospital de Can Misses, perquè la seva
intenció era primer Mallorca i després la resta, i això ho va
dir. I aquest retard de contractacions és perquè vostè no ha
pres les mesures fidelitzadores que facilitin l’arribada
d’aquests professionals que ens fan falta. Per això pediatria,
per falta de pediatres, està atesa per un 50% de metges de
família, la proporció més alta d’Espanya. Però també per
opinions com la de la sots-directora de Primària de Mallorca,
que considera que així ja està bé, com vostè, pensa el mateix,
Sra. Consellera.

La gestió li ha fallat, a pesar de tenir més recursos que
mai. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, hem renovat tota
la flota, menys 10 cotxes, de tota l’Atenció  Primària, per
exemple, que feia més de 10 anys que no s’havia renovat.
Tenim més ambulàncies que mai, però a més les ambulàncies
més modernes d’Europa i, a més públiques, perquè ara hem
creat una empresa pública que també ens importa.

Vostès es justifiquen sempre amb la manca de pressupost,
però és pura ideologia, pura ideologia el que varen fer vostès
a la sanitat la passada legislatura, això sí, bonificaven les
assegurances privades, això és ideològic. I no digui que no
tenien doblers, perquè tenien el temps suficient, ja que no
tenien doblers, per invertir, segons vostès tenien temps
suficient per fer un Pla d’atenció a la cronicitat, o un Pla de
salut mental, o com deia la consellera, fer plans funcionals
dels centres de salut, o reservar els  espais, o reservar les
places per poder fer oposicions. Tot això no costa doblers i
tampoc no ho varen fer.

Desenvolupar la central de compres, no només no costa
doblers, sinó que estalvia, hem estalviat 15 milions aquesta
legislatura, 15 milions!, cosa que no varen fer tampoc vostès.
Amb més recursos que mai, sap el què ha fet aquest Govern,
Sr. Serra? Ha complert exactament els compromisos que
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vàrem adquirir a l’inici de la legislatura, això és el que hem fet
amb aquests pressuposts. No com feien vostès, que prometen
una cosa i quan arriben al govern fan just el contrari. I com
deia la consellera Santiago, això els mantindrà a l’oposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.10) Pregunta RGE núm. 1812/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i  Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
d’habitatge.

Doncs passam a la desena pregunta, la RGE núm. 1812/19,
relativa a la política d’habitatge, 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. Sr. Conseller d’Habitatge, esper
que estigui més tranquil que la consellera de Salut i no
s’adjudiqui coses que no li pertoquen.

Miri Sr. Conseller d’Habitatge, a vostè li va tocar gestionar
una conselleria estrella i l’ha estavellada i s’ha estavellat.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Però això no ens preocupa al Partit  Popular, el que ens
preocupa és que un dels principals problemes dels ciutadans
de les Illes Balears, que s’ha agreujat aquesta legislatura, i n’hi
ha prou a repassar les notícies de les darreres setmanes,
quedarà sense resoldre. Amb 4.000 milions d’euros més
aquesta legislatura, front als 40 milions d’euros de deute
d’ajudes sense pagar que ens va deixar la Sra. Cladera, o front
als 120 milions d’euros de deute a l’IBAVI, que va triplicar la
consellera Cladera, vostès han tengut, com dic, 4.000 milions
d’euros més, i no han estat capaços d’aturar els desnonaments,
sinó que els han activat quan el Sr. Company els havia aturat i,
a més, no han estat capaços tampoc d’acabar cap d’aquests
habitatges de protecció oficial que vostè va prometre.

Vostès que diuen ser el govern més social de la història, el
cert és que són els que més recursos ha tengut, creu que ha fet
una gestió eficient de la política d’habitatge?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. “Som el govern que hem
tingut més recursos” diu la Sra. Prohens ara que acabam ja
aquesta legislatura. Està bé que reconegui que al final
d’aquesta legislatura la situació econòmica és bona, està bé,
Sra. Prohens, que reconegui que al final d’aquesta legislatura
hi ha un major dinamisme econòmic. Està bé que reconegui
que al final d’aquesta legislatura som capaços de generar més
riquesa econòmica. Està bé, Sra. Prohens, que vostè reconegui
que amb les mesures d’aquest Govern, tant fiscals com
redistributives, hem estat capaços precisament de generar més
ingressos, cosa que vostès no feien. 

Aquesta és una comparativa que crec que va la pena saber
posar en valor i que, ara que ja arribam al final d’aquesta
legislatura, podem veure precisament el que açò suposa,
arribam amb una bona situació econòmica i açò que ho
reconeguin vostès d’un govern progressista crec que val la
pena posar-ho en valor.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Tanta sort, Sr. Marc Pons, que
l’han fet conseller d’Habitatge i no d’Economia i Hisenda,
tanta sort, perquè vostè no s’assabenta absolutament de res.

Miri, jo li diré el que ha fet a Habitatge, que és la pregunta
que jo li feia, i ni tan sols ha anomenat aquesta paraula. Varen
prometre un Pla antidesnonaments a principis de legislatura i
tenim 1.528 desnonaments el darrer any, 4 desnonaments al
dia, tornant a nivells de l’any 2014.

Va prometre 500 habitatges de protecció oficial i no n’ha
acabat cap. Això sí, l’oficina de propaganda personal de la Sra.
Armengol, quan no fa campanya electoral, prepara
inauguracions, inauguracions fantasma, varen anar a Fornells
per presentar un solar, perquè ni tan sols tenen un
avantprojecte. O varen anar a Eivissa a presentar 86 HPO, quan
els començaran? I com, Sr. Pons?

Sr. Pons, tenen llicència aquests HPO? Tenen el ple
domini del sòl? Perquè no em digui que ha arribat a l’absurd de
la “inauguritis” preelectoral d’anar a Eivissa a inaugurar uns
habitatges sense avantprojecte, sense llicències i sense tenir
la propietat del sòl.
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Sr. Pons, això és un absurd. I el darrer absurd dels
“francinos”, un tuit de la presidenta que diu que han acabat una
promoció a Cala Ratjada,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... acabat? Aquesta promoció fa vuit anys que es va acabar, Sr....

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Seguim parlant, per tant, ara de
recursos econòmics, en matèria de política d’habitatge: 2
promocions a punt de finalitzar de 25 habitatges; 4
promocions en obra de 67 habitatges; 2 promocions en
licitació de 91 habitatges; 2 promocions de 43 habitatges a
punt de licitar; 1 promoció adjudicada per iniciar obres de 57
habitatges; 5 promocions en redacció de projecte per a 129
habitatges; acord tancat amb el Ministeri de l’Interior per a
120 habitatges a Eivissa; convocatòria de cooperatives per
construir 117 habitatges. En total, 649 habitatges.

Es necessita per açò tenir reservats 75 milions d’euros en
aquesta legislatura. I vostès? Cap, zero euros per construir un
sol habitatges durant quatre anys.

(Remor de veus)

Seguim, sòl públic, en aquesta legislatura el Govern haurà
incrementat el sòl públic en 120.000 m2. Quina valoració té
açò aproximadament? 30 milions d’euros. I vostès, sòl públic
a la legislatura passada? Zero, el venien per fer hotels.

(Remor de veus)

Seguim, ajudes al lloguer. En aquesta legislatura, als
lloguers, hi haurem destinat..., ajudes al lloguer hi haurem
destinat 17,2 milions d’euros. I vostès a la passada legislatura?
1,7 milions d’euros, dels quals ni van ser capaços de gastar-los
i els van haver de tornar a Madrid perquè no hi van arribar.

(Remor de veus)

I així podríem seguir, podríem seguir amb 3,3 milions
d’euros per ajudes a la rehabilitació, amb 3 milions d’euros
més per al manteniment d’habitatges de l’IBAVI, amb mesures

fiscals específiques que han arribat a (...) mil persones, amb
increment de capítol 1 per a recursos humans, amb l’obertura
d’oficines a totes les illes i no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller,...

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

... només de l’IBAVI. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

II.11) Pregunta RGE núm. 1788/19 , presentada per
l’Hble. Di putat Sr. Nel Martí i  Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la
planificació de l’aplicació de les mesures aprovades en
relació amb l’educació infantil fins a 3 anys.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 1788/19, relativa
a la planificació de l’aplicació de les mesures aprovades en
relació amb l’educació infantil fins a 3 anys, que formula el
diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Sr. Martí, té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. March,
l’escoleta és un instrument educatiu potentíssim, però també
és, i així els acadèmics i diverses organitzacions humanitàries
ho confirmen, és també un instrument potentíssim en la lluita
contra la desigualtat, és una de les inversions socials amb més
retorn per al conjunt de la societat.

No és estrany, idò, que aquest parlament amb l’impuls i el
suport de la societat civil organitzada hagi aprovat per
unanimitat una moció i una proposició no de llei per fer de
l’educació 0-3 un eix prioritari de país.

També per unanimitat es van incloure partides al
pressupost del 2019 per fer efectives les mesures aprovades
i ara, a més, s’impulsa un gran pacte per l’educació 0-3 al qual,
des de MÉS per Menorca, donarem suport. 

Avui, Sr. Conseller, li volem demanar per la planificació i
per l’execució de les principals mesures aprovades, en
destacaria quatre: les beques de menjador, la convocatòria del
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2019 i el curs 2019-2020, les ajudes d’escolarització , que
també estan pendents de la convocatòria i d’un decret que
estava... no sé si el Consultiu ja ha emès el dictamen, però
havia de sortir en pocs dies, també ens preocupa l’ampliació
dels equips d’atenció primerenca, el nomenament d’interins
per ampliar aquests equips i, finalment, lògicament la creació
de places, de places de nova creació, però també les places de
reconversió per convertir-se en places d’atenció educativa.

Aquestes qüestions que van ser assumides i aprovades per
aquest parlament amb molta força, amb molta unanimitat, ens
preocupen i per açò avui li volem demanar en quina situació es
troben.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Nel
Martí, com pot suposar jo estic totalment..., no només estic
totalment d’acord amb això, sinó que des de l’any 2016 la
Conselleria d’Educació va impulsar la política de 0-3 que a la
passada legislatura va quedar a zero i, per tant, nosaltres no
necessitam cap tipus de suport en qualsevol aspecte per tirar
endavant una política que ha suposat un abans i un després.

Miri, nosaltres..., les coses, i vostè és un polític de gran
recorregut, que el seu partit està dins institucions i saben què
és gestionar i tots els entrebancs de gestionar, estam treballant
des del primer dia en aquestes qüestions. El Decret 130/2008,
idò aquesta setmana segurament el Consultiu farà un dictamen
determinat, un dictamen que se li ha de demanar en relació
amb aquest, i una vegada que tenguem el dictamen, el Consell
de Govern l’aprovarà, i dins aquest decret vostè sap
perfectament totes les mesures que impliquen.

Segona cosa, estam treballant en aquests moments, el
decret també zero trenta, trenta per modificar les condicions
de les escoletes infantils  i hem començat el procés de
tramitació.

En aquests moments estam treballant també, com no pot
ser d’altra manera, les ajudes a les escoletes, com hem fet des
del principi de legislatura, i estam preparant el decret o l’ordre
per tal de dur a terme les ajudes de menjador, perquè és
evident que les ajudes de menjador sortiran igual que les
ajudes de menjador a les escoles de primària que realment
tenim de públiques i concertades i això farà un mateix ordre
perquè volem que siguin iguals els criteris de les escoletes 0-
3 anys a les escoles de primària que hi ha respecte d’això.

Per tant, en aquests moments està tot en marxa, totes les
bonificacions també estan en marxa. La creació de places és
un tema que realment dependrà d’aquesta qüestió que li

plantejava, però hi ha una sèrie d’aspectes que vull posar de
manifest.

En aquests moments, ahir es va..., es licita, va sortir a
licitació l’escola del CEIP de Sant Ferran del qual hi ha una
escoleta, hi ha una escoleta de 0-3, el projecte l’ha fet
l’IBISEC, nosaltres avançam els doblers per fer aquesta escola
que ens tornarà el Consell de Formentera.

L’altre dia vàrem aprovar l’autorització de l’escola d’allà
de... de Bunyola no, bé de... no record ara el lloc...

(Remor de veus)

... i evidentment estam en aquests moments... el Consell
Insular d’Eivissa ens ha donat la gestió d’ús de Can Nebot, que
també hi estam treballant perquè això sigui una realitat.

Per tant, totes les mesures que es varen aprovar estan en
aquest sentit. També estam treballant, com no podia ser d’altra
manera, en els  equips d’atenció primerenca, els equips
d’atenció... que ja hem incrementat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller,...

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

... i seguirem incrementant i crec que és important tenir en
compte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. No, Sr. Conseller, sense cap dubte és
cert que s’ha fet feina, però també és cert que tenim molts de
deures, moltes encomanes per part de la societat civil i
compromisos que ha assumit aquest parlament.

Tenim molts deures com deia, però també tenim en aquest
moment recursos i la voluntat, tenim voluntat de fer-ho.

I nosaltres l’únic que demanam és açò, un esforç, si es vol
un sobreesforç perquè aquest tema, que té tanta unanimitat i,
per tant, pot néixer amb tanta fortalesa, doncs es pugui
materialitzar en aquest temps curt que queda de legislatura en
mesures concretes. Jo crec que el col·lectiu ho espera i
nosaltres pensam també que els infants i les famílies de 0-3
no només ho esperen, sinó que també ho necessiten, i
nosaltres ho volem convertir ja en una realitat i per açò
demanam aquest esforç.
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No negam... crec, el gran acord que hi ha hagut i també per
part del Govern, però sí creiem que és bo que els grups
parlamentaris hi estiguem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí,...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... molt darrere per tal que ho puguem convertir en açò: una
realitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí.

II.12) Pregunta RGE núm. 1851/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa al desnonament de les
famílies de Portocolom.

Passam a la dotzena pregunta, la RGE núm. 1851/19,
presentada en substitució de la RGE núm. 1805/19, relativa al
desnonament de les famílies de Portocolom, que formula la
diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt. Sra. Ballester, té vostè la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Presidenta, esta noche iba a ser una
noche larga y amarga para once familias residentes en las
casas del puerto en Portocolom, porque mañana, 6 de marzo,
a mediodía, se formalizaba la reversión y por tanto la orden de
desalojo de sus casas de toda la vida, personas muchas de ellas
de avanzada edad, presidenta, y que no disponen de una
vivienda alternativa y, ¿sabe que es lo más sangrante,
presidenta? Que el titular de estas casas las va a dejar vacías y
cerradas mientras deja sin hogar a personas que llevan
viviendo en ellas toda la vida.

Imagino, presidenta, que conoce esta dramática historia
porque el titular de esas casas es el Govern balear, presidenta,
y la responsable última de la orden de desalojo es usted. Y a
usted y a su gobierno no les ha templado el pulso para
formalizar el acta de reversión y desalojo de estas viviendas,
que tendría lugar mañana a mediodía, pero resulta que la
justicia lo ha paralizado, la justicia, Sra. Armengol, once
familias unidas en la desesperación que dicen que no
entregarán las llaves sin luchar por sus viviendas y así lo han
hecho. El recurso contencioso administrativo interpuesto
contra la actuación de Ports Illes Balears ha sido admitido a
trámite y se ha decretado la suspensión de la reversión y del
desalojo. 

Por lo tanto, presidenta, le preguntamos: ¿va a existir
voluntad política para alcanzar una fórmula jurídica que
permita seguir en sus casas a estas familias? O, por el

contrario, ¿van ustedes a presentar alegaciones y van ustedes,
usted, a proceder a su desalojo inmediato?

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. 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, Sra. Ballester, per la seva
pregunta que ens dóna oportunitat d’explicar la realitat, i la
realitat és que aquest govern se sol regir per les lleis i per les
normes, m’estranya que Ciutadans ens digui que ens botem una
llei. I resulta que la Llei de costes, que no hem fet nosaltres,
que és una llei estatal, com vostè sap perfectament, obliga que
en trenta anys totes les concessions s’han de revertir i..., les
concessions en domini públic. I resulta, Sra. Ballester, que
l’únic territori d’Espanya que hi ha habitatges en zona de
domini públic  som les Illes Balears, i queden aquestes a
Portocolom i queden les de Fornells.

Per tant, nosaltres tenim l’obligació legal, Sra. Ballester,
perquè si no incorreríem en una il·legalitat, de començar el
procés de reversió. Ara, li puc garantir  que s’ha parlat amb
totes les persones afectades, li puc garantir que la nostra
intenció no és desallotjar sinó començar el procés de reversió
i que si una persona viu en aquestes cases i és el seu habitatge
habitual se li cercaran mesures a través de l’IBAVI.

Ara, Sra. Ballester, supòs que no li està dient al Govern que
incompleixi la normativa estatal, perquè vostès han tengut un
posicionament prou diferent en altres casos. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Mire, presidenta, usted tiene
instrumentos jurídicos más que suficientes para alargar la
concesión, y lo sabe; instrumentos jurídicos reforzados por un
interés social, como es la pérdida de la vivienda habitual. Si
usted desahucia es porque usted quiere, porque usted tiene
instrumentos jurídicos por un interés social.

Mire, presidenta, estas casas construidas en 1940 usted las
va a dejar cerradas, vacías y sin ningún destino, sin ningún uso.
En pocos meses estas casas se van a caer a pedazos y mientras
usted habrá dejado sin hogar a estas personas. Todo un
despropósito y un sin sentido, presidenta, estas familias sólo
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le están pidiendo que hasta que no exista un plan de usos del
Govern, se les deje permanecer en sus casas.

Mire, sólo espero que piense en el sufrimiento de estas
familias porque en sus manos está la decisión del desahucio,
sería un fracaso más en sus cero políticas de vivienda,
presidenta, usted tiene instrumentos...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... suficientes por un interés...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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, Sra. Ballester, a veure si
ens aclarim. La Llei de costes de l’any 98 diu que en trenta
anys s’ha de començar el procés de reversió de to ts  e ls
habitatges que es troben o els negocis que es troben en domini
públic. Sra. Ballester, la política d’habitatge públic del Govern
no es fa en domini públic, es fa en sòl adequat per fer
habitatge de protecció oficial; supòs que no confondrem una
cosa amb l’altra perquè ja són qüestions que freguen la..., en
fi, sí. 

Per tant, Sra. Ballester, és clar que ens sap greu i és clar
que hem parlat amb tota la gent,  i és clar que els cercam
solucions si és l’habitatge propi i habitual, no? Però li diré, li
repetiré l’article 25.1 de la Llei de costes, prohibeix
expressament les concessions d’ús d’habitatge o residencial
a zona de domini públic; aquesta és la realitat. Aquests
ciutadans hi han viscut trenta anys, és cert, i alguns més, és
cert, però la llei obliga que no hi pot haver habitatges dins
domini públic perquè el domini públic és domini de tots,
m’entén, Sra. Ballester?, de tots i de totes, aquesta és la
realitat. 

Quant als negocis que ens dóna un marge la legislació
estatal per poder fer alguns plantejaments d’augmentar les
concessions, aquest plantejament es fa per part del Govern de
les Illes Balears. I, Sra. Ballester, no les deixarem tancades,
se’ls donarà un ús públic, com marca la llei estatal, que és del
domini públic, és de tots, per tant, un ús públic del qual puguin
gaudir to ts  els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II.13) Pregunta RGE núm. 1795/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, rel ativa a les millores del
finançament.

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 1795/19,
relativa a les millores del finançament, 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, fem una pregunta que és, quines millores de
finançament hem aconseguit a les Illes aquests nous mesos de
govern del Sr. Pedro Sánchez? Quan dic  millores de
finançament incloc tot allò, ja sé que el sistema no s’ha
canviat, tot allò que creguin que ha millorat en inversió cap a
aquí.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per tornar a parlar
d’un dels temes que és cabdal per a aquesta comunitat
autònoma, jo record aquesta pregunta que l’ha plantejada vostè
en diferents ocasions durant la legislatura. 

Sempre havíem compartit que hi havia tres potes
importants, una era el règim especial, l’altra era el pressupost
general de l’Estat, l’altra era el s istema de finançament
autonòmic i després hi havia els acords entre els diferents
ministeris. Bé, de les tres potes, la del règim especial, que era
una de les més importants que havíem de lluitar i havíem
d’aconseguir com a comunitat autònoma, l’hem aconseguida,
ja està aprovada pel Congrés de Diputats, per tant, crec que és
un èxit molt important aconseguit durant aquests vuit mesos
de Govern de Pedro Sánchez i durant aquesta legislatura de
progrés aquí a les Illes Balears.

El pressupost general de l’Estat que s’havia presentat per
part del Govern de Pedro Sánchez suposava prou més recursos
econòmics a les Illes Balears en termes molt importants per
a la nostra comunitat autònoma.

I després, en qüestions puntuals, doncs, li puc dir que del
Pla d’habitatge s’han aconseguit 34 milions d’euros, que el Pla
de violència masclista ens ha doblat el pressupost respecte del
que hi havia l’època de Mariano Rajoy, que s’ha fet la subhasta
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específica per a parcs fotovoltaics per valor de 40 milions
d’euros, que s’han fet algunes transferències importants i que
s’havien aconseguit dos convenis importants que anaven al
pressupost general de l’Estat, un de 10 milions d’euros per
invertir a les zones turístiques madures i l’altra per al conveni
ferroviari també de 10 milions d’euros. 

Efectivament, crec que s’han aconseguit coses i d’altres,
com el Parc Nacional de Cabrera, i com tantes altres que crec
que són absolutament importants, però sense cap mena de
dubte, Sr. Font, la més important és el règim especial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè em parla a
futuros, a futuros, i qualque futuro ja no és futuro perquè no
hi ha pressuposts; jo no vull dir que si haguessin aprovat el
pressupost aquests futuros s’haguessin realment tornat en
accions i haguéssim pogut realment fer cash en aquesta
comunitat.

El tema és que ni e l Sr. Rajoy, ni el Sr. Sánchez no han
millorat els ingressos en aquesta comunitat; és vera que el Sr.
Rajoy ha tengut més temps que el Sr. Sánchez. Aquesta
comunitat de l’any 2015, 2015, manejava un pressupost de
4.035 milions d’euros, i a l’any 2019 manejarà un pressupost
de 5.457 milions d’euros, una diferència de 1.422 milions
d’euros, repetesc, una diferència de 1.422 milions d’euros,
que a l’any 2015, amb els imposts que hi havia d’IRPF, IVA i
altres coses, com actes jurídics documentats, transmissions
entre vius, successions, només amb això i altres coses, taxes
i altres coses, amb això hem incrementat 1.200 milions...,
1.280 milions d’euros que els ciutadans d’aquesta terra paguen
més, sense venir ni un duro més, més, ni un, de Madrid. Si
paguen més IVA que ens envia l’IVA a Madrid és perquè aquí
produïm més i pagam més, i d’IRPF.

Per exemple, en tema d’IRPF pagam 511 milions més a la
comunitat, en tema d’IVA cobram i pagam 482 milions més
d’euros, en actes jurídics hem incrementat en 34 milions, en
transmissions intervius hem incrementat en 227 milions,
presidenta, i en successions hem incrementat en 26 milions
d’euros; 1.280 milions enfront de 1.422 que ha estat
l’augment.

Presidenta, no s’adona que tot l’esforç de millores és per
mor que va millor l’economia i que qui paguen aquí són els
ciutadans i que ni el PP ni el PSOE en vuit anys en aquesta
terra no han dut un euro més? Estam en un sistema antic, un
REB a futuros , eh!, i un pressupost que no s’ha aprovat. Jo
crec que és el moment de fer saber als que vostès tenen a

Madrid que no pintam un pebre i s’ha acabat, som els que més
aportam, els més solidaris...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... de tot l’Estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Font, vostè m’ha donat
exemples indicadors de bona activitat econòmica, abans ja
s’explicava; sí, efectivament, aquesta comunitat autònoma té
un bon ritme de creixement econòmic i, per tant, s’ha mogut
economia i hi ha hagut més ingressos a les arques públiques,
tant a les nostres com a les estatals que alguna part ens ha
vengut via sistema de finançament autonòmic de la
recuperació econòmica. Per tant, és bo dir que aquest govern
també ha consolidat un ritme de creixement econòmic i hem
estat capaços de repartir millor la riquesa, i les dades d’ahir de
l’atur el mes de febrer demostren clarament que aquest govern
ha consolidat un bon ritme de creixement econòmic en
aquesta comunitat autònoma, i que, a través de la comunitat
autònoma hem pogut redistribuir millor aquest creixement
econòmic.

Les diferències, Sr. Font, són bastants importants en temps
i en continguts, d’un govern i de l’altre; en temps, perquè el Sr.
Rajoy ha governat sis anys a l’Estat, i el Sr. Sánchez ha
governat vuit mesos, és una miqueta diferent no, bastant
diferent, en uns moments, a més, amb una majoria absoluta en
el Senat i arran d’una moció de censura. A partir del 28 d’abril
esper que les coses canviïn i que hi pugui haver consolidat un
govern d’esquerres a Madrid que efectivament actuï molt
millor de cara a la sensibilitat amb aquesta comunitat
autònoma.

I a part de les inversions, Sr. Font, que crec que han
millorat i ho he dit, el REB està aprovat però hi ha coses molt
importants: l’augment de les pensions, el salari mínim
interprofessional, el decret llei d’igualtat salarial entre homes
i dones que es va aprovar divendres i que esper que es tramiti
a les Corts Generals, això també ajuda, i molt, als ciutadans i
les ciutadanes d’aquesta terra, que es mereixen més drets, més
llibertats, i sobretot es mereixen que es pensi en la gent que
més necessita des de la vulnerabilitat aquest suport...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, gràcies.

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

... institucional. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.14) Pregunta RGE núm. 1798/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la limitació
del preu del lloguer.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, la RGE núm. 1798/19,
relativa a la limitació del preu del lloguer, que formula el
diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Presidenta, li he
de tornar a insistir en un tema que és fonamental, i és
l’emergència social que està generant l’increment de preus de
l’habitatge a la nostra comunitat. És un tema greu, és un tema
que afecta a moltíssimes persones d’aquesta comunitat, i que
ahir sortia precisament una notícia en què es deia que la nostra
província, que les nostres illes tripliquen el preu de l’habitatge
respecte de províncies com Ciudad Real o Càceres, mentre
que els salaris d’aquesta comunitat simplement estan un 10% 
per damunt de la gent que viu en aquestes províncies.

A partir d’aquí nosaltres hem negociat un decret a nivell
estatal amb el Govern de Pedro Sánchez, un segon decret,
perquè ja el primer el vam rebutjar perquè no incloïa totes les
nostres reivindicacions. Sabem que aquí, i avui en parlàvem,
coincidim amb els objectius de la política d’habitatge. S’ha
parlat, i el Sr. Conseller també ha fet una enumeració intensa,
d’aquesta necessitat imperiosa de fomentar l’increment
d’habitatge públic, principalment de lloguer, però a nivell
estatal crec que tenim un problema, i és que no s’acaba
d’implementar aquesta necessitat que tant des de l’Ajuntament
de Palma com des d’Eivissa i diferents llocs s’està reclamant,
que en aquests llocs on hi hagi una emergència d’habitatge
especial hi ha d’haver una limitació dels preus del lloguer.

El Govern de Canàries ja s’ha posicionat i ha dit que es
necessita aquesta limitació per als preus de lloguer, i per tant
el que jo li reclamaria és si vostè, com a presidenta d’aquest
govern, també estaria disposada a acceptar que en aquelles
zones tenses per l’emergència d’habitatge també hi pugui
haver aquest límit de preus de lloguer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per tornar a
demanar una setmana més sobre la política d’habitatge que,
com sabem i compartim, és un dels temes cabdals que té
aquesta comunitat autònoma, i sobre la qual crec que també
compartim que s’hi ha treballat moltíssim dins l’àmbit de les
nostres competències. 

Jo veig que tots han entrat en campanya electoral
d’eleccions generals, i jo don compte del que faig com a
presidenta del Govern, amb un govern que continua i que
continua treballant intensament per solucionar els problemes
de la ciutadania, en l’àmbit de les nostres competències, Sr.
Jarabo; no sé si vostè té algun altre plantejament, el pot
exposar sense cap mena de dubte, però en l’àmbit de les
competències i de la possibilitat de legislar que té aquesta
comunitat autònoma crec que hem anat molt bé en termes de
política d’habitatge públic, i per tant hem estirat al màxim, fins
i tot dedicant part de l’impost de turisme sostenible a poder
fer habitatge públic a les Illes Balears, amb la Llei d’habitatge
obligant els grans tenidors a passar-los... Per tant som una de
les comunitats que més hem avançat en termes també
normatius quant a la qüestió de com podem aconseguir
augmentar aquest parc públic d’habitatge i, per tant, com
podem aconseguir controlar els preus de lloguer, que,
efectivament, coincidim amb vostès que són excessivament
alts.

L’altra part normativa és de competència estatal, i vostè hi
feia referència. S’ha pactat un decret llei estatal, el segon,
perquè vostès al primer no hi varen donar suport; nosaltres els
vàrem dir que tant de bo n’hi haguessin donat, perquè..., i
tramitar-lo com a llei perquè hagués donat possibilitats de ja
poder avançar, però, bé, està molt bé, s’ha pactat aquest segon
decret llei que permet indexar els preus de lloguer a les
comunitats autònomes. Si s’aprova aquest decret llei nosaltres
entrarem en aquesta línia d’indexar els preus de lloguer a les
comunitats autònomes perquè és una reclamació que aquest
govern ha fet durant tota la legislatura als tres governs estatals
que hem tengut en diferents ocasions.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, el que s’estava
negociant en aquest decret era precisament que les comunitats
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autònomes poguessin posar aquests índexs de referència, és
a dir, és una competència nostra, que nosaltres hem de
reclamar poder tenir aquesta capacitat. Clar que és una
competència nostra, que s’ha d’aprovar mitjançant aquest
decret estatal. I aquí el que passarà ara és que no hi haurà
aquest límit i des d’aquí tampoc no s’ha reclamat, com sí que
s’ha reclamat des del Govern de Canàries. Per això li ho deia,
nosaltres podríem reclamar el mateix que reclama el Govern
de Canàries?, simplement això, es requeria aquest compromís.

El que quedarà ara aprovat és simplement que aquests
índexs de referència que es posaran per aquest decret o que
posaran les comunitats autònomes permeten a les comunitats
fer una política fiscal a partir d’aquests preus de referència,
però res més, i el que nosaltres reclamàvem és posar un límit
a aquests preus de lloguer, i això és el que no es fa. 

Per tant, en moments d’emergència es requereixen
mesures d’emergència i contundència, i entenem que això és
el que no s’ha fet, i això no és electoralisme, això són
necessitats de la població d’aquesta comunitat...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

... que reclama que es pugui limitar aquest sostre, (...).

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres esperam, Sra. Jarabo, que
aquest decret llei es convalidi, sense cap mena de dubte, i
aquest decret fa que... la normativa vigent no habilitava cap
govern, ni aquest ni cap altre, a poder fer la baixada o l’índex
dels preus dels habitatges. A partir d’aquest decret llei podrem
indexar els preus i podrem fer política quant als preus de
lloguer, i això és el que farem com a govern de les Illes
Balears, però prèviament el Govern d’Espanya i les Corts
Generals han de validar passar aquesta possibilitat a les
comunitats autònomes, que no la tenim, Sr. Jarabo, i nosaltres
ho hem comentat amb tots els ministeris de Foment, amb
totes les polítiques d’habitatge, durant tota la legislatura. Això
és el que jo li intentava explicar.

Igual que aquest decret llei també du alguna cosa important
en termes d’habitatge turístic, que vostè sap perfectament que
hem anat batallant durant tota la legislatura i ara es reconeix en
aquest decret llei; igual que el tema dels contractes de lloguer,
passar-los de tres a cinc anys. I totes aquestes qüestions són
qüestions que des de les Illes Balears hem demanat tot el
temps, que ara veuen la llum gràcies a un govern d’esquerres

d’àmbit estatal, que fa política d’habitatge públic com
sempre...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... passa quan hi ha governs d’esquerres. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.15) Pregunta RGE núm. 1813/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 1813/19,
relativa a la fiscalitat de les Illes Balears, 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 passat
mes de setembre el Partit Popular va proposar o va presentar
una proposició de llei amb una rebaixa fiscal que suposava
sobre uns 195 milions d’euros, que afectaria a més a més o
podia afectar fins i tot fins al 80% de la gent d’aquesta terra.
Amb una situació de superàvit com l’actual, que ara n’hem
parlat fa una estona, que tot va beníssim, nosaltres plantejàrem
eliminar l’impost de successions i donacions; vàrem plantejar
rebaixar l’impost de transmissions patrimonials en
l’adquisició de l’habitatge; vàrem plantejar deduccions de
l’IRPF; vàrem plantejar incrementar el mínim personal per
poder accedir a aqueixes deduccions; vàrem dir o plantejar
l’eliminació de l’ecotaxa els mesos d’hivern i la reducció en
els mesos d’estiu; i vàrem oferir una reforma fiscal per
millorar la vida de les rendes mitges i baixes, que estan tan
necessitades. Però vostè va mirar cap a un altre costat.

Sra. Armengol, ens pot concretar o explicar en què
consisteix la seva política fiscal ara que té 1.500 milions més
enguany que els que s’ingressaven l’any 2012? Moltes gràcies.

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. Sr. Company, ha dit així com amb
molta tristor que les coses van bé. Jo  crec que ha d’estar
content que efectivament la gent visqui millor en aquesta
comunitat autònoma.
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(Alguns aplaudiments)

Hi ha més feina i hi ha més qualitat en l’ocupació. Per tant
crec que hem d’estar contents que la gent pugui viure millor.

La nostra política fiscal és molt clara i està molt dibuixada
en els pressuposts generals que cada any aprovam en aquesta
cambra parlamentària; supòs que no li ho he de recordar, però
és evident que nosaltres no hem tocat els imposts a les classes
mitges i treballadores, només a les classes altes, que afecta a
un 3, 4% de la població; hem posat un impost que paguen els
turistes i que ens serveix per reinvertir en aquesta comunitat
autònoma, i hem posat noves deduccions fiscals:
desgravacions per la compra d’habitatge, per al pla de
conciliació, les rebaixes d’IRPF per als treballadors que han
de canviar d’illa, altres deduccions d’IRPF que van lligades als
estudis, que van lligades a altres qüestions d’innovació, de
recerca, que vostè coneix perfectament, perquè vostè, Sr.
Company, quan va governar les va llevar totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, Sra. Armengol, vostè segueix dient mentides en aquest
parlament..

(Remor de veus)

... i és una qüestió de..., si vol que riguem podem riure, però jo
la veig molt trista des de fa molts de mesos i no li ho he retret
mai, amb molt mala cara, si vol que li passi alguna foto que
m’ha arribat a preocupar i tot, però bé, ho entenc perquè el que
ve, el que s’acosta és que vostè tornarà estar on està ara
assegut el Sr. Alcover, i no li queda més remei i això la tendrà
trista.

(Remor de veus)

Però parlem del que toca.., em sap greu, Sr. Alcover, vostè
haurà de veure on se’n va,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... sembla que no ho té molt clar, almanco per aquí sembla que
està lluitant amb algú dels seus.

(Algunes rialles i remor de veus)

Sra. Armengol..., Sra. Armengol, vostè ara pot fer una
rebaixa d’imposts, i sap per què nosaltres no la vàrem poder
fer? Perquè vostès ens varen deixar en fallida aquesta
comunitat autònoma, per això. Vostè no ha recuperat res més
que els doblers que nosaltres vàrem aconseguir tornar
reactivar i ens van constar molts d’esforços a nosaltres i als
ciutadans de les Illes Balears, Sra. Armengol, i a aquells
ciutadans ara, que vostè té 1.500 milions d’euros més cada
any, enguany, vostè els podria retornar aquells esforços, Sra.
Armengol, i és clar a vostè li fa rialles això.

Ara se’n riu, és clar que se’n riu, li és igual perquè vostè
està assegudeta aquí i li és igual el que pateix allà fora la gent
de les classes mitjanes i baixes,...

(Remor de veus)

... Sra. Armengol, vostè no ha fet res perquè aquestes classes
mitjanes i baixes recuperin els seus poders adquisitius.

Vostè té una sèrie de deduccions de l’IRPF que no s’hi pot
apuntar ningú i fa un titular i el postureo és la “titulitis” seva,
Sra. Armengol, i diu: “hi ha ajudes per a llibres de text” i
després resulta que a aquestes ajudes només hi poden anar els
que tenen una renda menys de 8 o 10.000 euros, no s’hi pot
apuntar ningú. Això és mentida, Sra. Armengol.

Acabi d’una vegada amb aquest postureo, Sra. Armengol,
i ajudi de veres la gent de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No és que em faci rialles, Sr.
Company, és que el veig sec d’idees i amb una fuga de
personal que em comença a preocupar...

(Alguns aplaudiments)

... e l seu partit, Sr. Company, perquè duim quatre anys que
quan no sap què ha de demanar, des que es va atrevir a fer de
portaveu quan no sap què ha de demanar el treu la fiscalitat i
m’explica la seva rebaixa fiscal.

Sr. Company, per favor, siguem seriosos. No em digui que
aquest govern no ha fet res per a les classes mitjanes i
treballadores, què no sap que som els primers que hem posat
una renda social en tot Espanya? Què no sap que hem
augmentat totes les beques menjador? Què no ho sap que hem
disminuït les taxes universitàries? Què no ho sap que hem
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llevat els copagaments farmacèutics que vostès posaren als
pensionistes, Sr. Company?

(Alguns aplaudiments)

Què no ho sap que hem fet política activa d’ocupació i hem
ajudat tants de joves que se n’anaven de casa nostra perquè no
tenien oportunitats  en aquesta comunitat autònoma de tenir
feina o de majors de 45 anys que havien estat exclosos de
poder tenir feina al mercat laboral, Sr. Company?

Què no sap que vivim les èpoques de millor ocupació a la
nostra comunitat autònoma? Les dades d’ahir, del febrer de
mes d’atur l’haurien de fer reflexionar sobre que les coses van
bé i que aquest govern ha consolidat un creixement econòmic
en aquestes illes i ha estat capaç de redistribuir la riquesa.

I amb la política pressupostària que fem, Sr. Company, els
imposts els hem pujat només al 3%, 4% de la població que
són les classes més altes, als de la classe mitjana i
treballadora els hem baixat via deduccions fiscals, però a més
hem augmentat tots els serveis públics.

Vostè em diu: hem de retallar 250 milions d’euros del
pressupost actual d’aquesta comunitat autònoma. Digui’m d’on
els vol llevar, d’educació, de sanitat, de serveis socials, de les
inversions bàsiques que necessiten aquestes illes? Perquè, si
no, Sr. Company, les coses no quadren. Amb nosaltres les
coses quadren i la gent viu millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

III. Compareixença RGE núm. 1766/19, de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el  nou règim especial de les Illes
Balears.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears
per tal d’informar sobre el nou règim especial de les Illes
Balears.

Intervenció de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Francina Armengol.

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

Molt bon dia a tothom, comparesc de nou en aquesta
cambra parlamentària, aquesta vegada per retre compte dels
avanços que s’han produït en el reconeixement i la
compensació dels desavantatges derivats de la insularitat que
pateixen aquestes illes. Ho faig després que el Consell de

Ministres aprovàs divendres dia 22 de febrer el Decret Llei
d’avantprojecte de llei que modifica el règim especial de les
Illes Balears i després que el passat dijous 28 de febrer el
Congrés de Diputats convalidàs aquest decret llei.

Primer de tot, vull agrair el suport de tots els partits, tant
de les Illes Balears com d’àmbit estatal, que han fet possible
que s’aprovàs aquesta modificació del règim especial. 

També vull agrair la tasca feta per la societat de les Illes
Balears per fer-ho possible, especialment a la Plataforma per
a la millora del finançament liderada pel Cercle d’Economia.

Gràcies per fer possible entre tots aquesta passa que hem
fet per millorar les compensacions de la insularitat, unes
compensacions que -com tothom sap- fins ara estaven fixades
en una llei de fa vint anys, la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les Illes Balears. Aquesta llei havia de servir
per desenvolupar el mandat constitucional establert a l’article
138.1 de la Carta Magna on es reconeixen els desavantatges
propis de la insularitat i el mateix fet insular com a un tret
diferencial que s’ha de tenir en compte per tal d’establir un
equilibri econòmic interterritorial adequat i just.

La Llei 30/1998 es planteja per fer realitat aquest mandat
constitucional i estableix un seguit de mesures per intentar
corregir els desavantatges que explícitament reconeix.
Aquesta lle i preveu quatre títols diferents lligats a
l’establiment de mesures de bonificació dels transports i les
comunicacions, les limitacions territorials i les barreres a la
competència, el desenvolupament sostenible i la
diversificació econòmica.

El cert, però, és que la major part de les actuacions
previstes al REB del 1998 es refereixen a la creació i posada
en funcionament de múltiples comissions formades per
representants de l’Administració de l’Estat i de les Illes
Balears. D’aquestes meses de negociació havien des sortir un
seguit d’actuacions concretes, però la realitat és que això no
sempre ha estat així i després de 21 anys aquesta llei ha quedat
absolutament desfasada.

A l’any 2007, gairebé deu anys després de la vigència del
REB, es va aprovar la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears. El nou Estatut en al seva disposició addicional
sisena estableix que una llei de les Corts Generals regularà el
règim especial de les Illes Balears i al marc d’aquesta lle i
l’Administració de l’Estat haurà d’ajustar les seves polítiques
a la realitat pluriinsular de les Illes Balears.

Per aconseguir-ho s’explica que s’ha d’incorporar un
instrument financer que amb independència del sistema de
finançament de la comunitat autònoma tot i els  fons
necessaris per garantir la seva aplicació.

Fins que no es modifiqui el REB de 1998 i aquest
instrument arribi el mateix estatut del 2007 en la disposició
transitòria novena fixa que durant un màxim de set anys la
inversió de l’Estat a les Illes Balears s’establirà atenent la
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inversió mitjana realitzada a les comunitats autònomes de
règim comú.

Les conegudes com a inversions estatutàries havien de
durar fins al 2014, moment en què s’havia d’aprovar el nou
REB i s’havien d’establir a través de convenis entre el Govern
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears. Com tothom sap,
aquests convenis es varen signar només entre els anys 2008 i
2010 i després no només es varen deixar de signar sinó que
també es varen deixar de complir i, per tant, arribam fins als
nostres dies sense que hagi augmentat la capacitat inversora de
l’Estat a les Illes Balears i sense una reforma del règim
especial que incorpori aquest nou instrument financer que
millori la situació.

En aquest context, a l’any 2014 la Universitat de les Illes
Balears elabora el primer estudi que fa una estimació dels
costos de la insularitat i a l’any 2015 es planteja una proposta
de revisió del REB, que no inclou cap mena d’instrument
financer ni cap afectació sobre la inversió de l’Estat i que, a
més a més, no s’acaba tramitant mai a les Corts espanyoles.

Aquest govern d’aquesta legislatura comença a caminar,
per tant, amb aquest panorama i es fixa com a un dels objectius
de legislatura negociar amb l’Estat per poder aprovar aquest
nou règim especial amb tres eixos principals, les tres potes
que hem explicat moltes vegades: una pota fiscal, una pota
inversora i una pota de transport. Es passa, per tant, d’una
proposta que només contenia mesures fiscals a una proposta
més àmplia que també compromet inversions públiques. Es
passa també -i aquesta és la segona diferència que jo consider
importantíssima- d’una proposta que no s’havia pactat amb
ningú a una proposta que es fruit del diàleg amb la societat
civil organitzada d’aquestes illes.

I per fer-ho possible primer de tot vàrem encarregar un
estudi que posàs sobre la taula mesures concretes per pal·liar
els desavantatges de la insularitat que s’havien descrit en
l’anterior estudi de la Universitat de les Illes Balears que havia
referit. A partir d’aquest nou estudi es fan un seguit de
propostes que es posen en comú amb els representants de la
societat civil, partits polítics, patronals, sindicats, Cercle
d’Economia i tants d’altres.

De tot plegat va sortir un document molt ambiciós que
inclou propostes que propostes que afecten l’Estat i propostes
que afecten la Unió Europea i que ens serveix de base per
afrontar les negociacions, unes negociacions que aquest
govern enfoca sabent que té darrera la força de la societat de
les Illes Balears i ho fa amb un plantejament ambiciós, però a
la vegada amb una inequívoca voluntat d’assolir un acord.

Si el plantejament que fem nosaltres és un plantejament de
màxims, el punt de partida que fixa el Govern espanyol
podríem dir que és de mínims perquè li costa molt moure’s de
la proposta que es va fer amb l’anterior govern del Partit
Popular per tal que el règim especial només inclogués
mesures fiscals. De fet, el Govern espanyol no s’avé
inicialment ni a millorar la proposta fiscal i no només a les

darreries de la negociació accepta la creació d’un fons
d’insularitat.

No obstant això, no es va arribar a un acord amb el govern
sortint de Mariano Rajoy entre altres qüestions perquè mai no
varen arribar a acceptar que es fixàs una xifra d’inversió ni es
va voler concretar un punt d’arribada clar, mesurable i
objectiu. 

L’única mesura que es va incorporar va ser la destinació
final del fons d’insularitat als usos que plantejaven les Illes
Balears, no es va incloure cap fórmula que garantís el
funcionament del fons ni cap mecanisme de treball que
permetés a la societat i a les institucions d’aquestes illes
participar en la decisió sobre l’ús final dels recursos. 

En aquest moment de les negociacions que estàvem és
quan es va presentar la moció de censura i l’arribada d’un nou
govern a l’Estat, un nou govern que va haver d’aterrar, que va
haver d’entendre quina era la prioritat de les Illes Balears i que
ha de conèixer en quin estat es troben les negociacions abans
de reactivar-les. I quan es produeix aquesta reactivació de les
negociacions s’assumeix i es millora la part fiscal que estava
acordada amb l’anterior govern, s’incorpora una part referent
al transport i una altra part que compromet el Govern de
l’Estat a la connexió energètica i a la transició energètica de
les Illes i es reprenen les negociacions sobre el fons
d’insularitat, que passa a dir-se “factor d’insularitat”, i que no
suposarà una quantitat fixa, sinó la diferència entre la inversió
de l’Estat a les Illes Balears i, com a mínim, sempre arribant
a la mitjana d’inversió de l’Estat a les comunitats autònomes;
o sigui, la fórmula que sempre havíem demanat per compensar
el dèficit inversor de l’Estat a les Balears i situar-nos, com a
mínim, en la mitjana d’inversió de l’Estat a les comunitats
autònomes. 

D’aquesta manera es va tancar un acord amb el Govern de
l’Estat i a la reunió que jo mateixa vaig mantenir el passat 14
de novembre a La Moncloa, amb el president Pedro Sánchez,
acordam que el nou règim especial s’aprovarà abans que acabi
la legislatura autonòmica i que, si cal, es compromet que es
tramitaria per decret llei per fer-ho possible i pugui estar en
vigor.

Així, es compleix amb els compromisos i el passat
divendres, dia 22 de febrer, el Consell de Ministres aprova un
decret llei i un avantprojecte de llei que inclou els aspectes
més rellevants de la proposta treballada pel Govern i
consensuada des de juny del 2017 amb un gruix d’agents
socials i forces polítiques. Es tracta d’un nou règim especial
que té una clara voluntat de millorar i anar més enllà de la llei
que fins ara ha estat en vigor. Un pacte amb l’Estat que, per un
costat, ha de servir per compensar els desavantatges de la
insularitat i, per l’altre, fer realitat el mandat estatutari de
garantir que la inversió de l’Estat a les Illes Balears arribi,
com a mínim, a la mitjana del que es destina a les altres
comunitats autònomes. 

La principal novetat d’aquest nou règim especial i que ha
de permetre aquest reequilibri inversor de l’Estat a les Illes
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Balears és el factor o fons d’insularitat. Aquest mecanisme,
aquest instrument financer, garanteix que cada any les Illes
Balears rebin fons de l’Estat que compensaran el dèficit
inversor de l’Estat com a conseqüència de la insularitat i es
farà a través d’una partida pressupostària concreta, clara i
transparent, una partida que ens ha de garantir que cada any en
el pressupost general de l’Estat l’aportació a Balears se situï
com a mínim al nivell de la inversió mitjana que es destina a
les altres comunitats autònomes.

Aquesta fórmula és la que sempre havíem demanat
responent a dos mandats, el constitucional i l’estatutari, per
compensar la insularitat i el dèficit inversor de l’Estat, o el
que és el mateix, per complir amb un objectiu principal,
garantir la igualtat de tracte de tots els ciutadans i ciutadanes.

Les dades corroboren les deficiències que ha suposat la
falta d’un factor d’insularitat, només en els darrers deu anys el
dèficit inversor de l’Estat ha causat un diferencial acumulat
d’uns 1.700 milions d’euros, són 1.700 milions en inversions
no realitzades a les Balears en comparació amb les impulsades
de mitjana a les comunitats autònomes per part del pressupost
general de l’Estat.

Com ja sabem, les Illes Balears han ocupat
sistemàticament any rere any la darrera o gairebé la darrera
posició d’entre totes les comunitats autònomes en la inversió
territorialitzada del pressupost general de l’Estat; un dèficit
inversor que en part s’explica perquè el fet insular determina
que les Balears no puguin participar ni beneficiar-se de grans
inversions en infraestructures que l’Estat impulsa, com poden
ser l’AVE o les grans carreteres i autopistes radials.

Amb la introducció del factor d’insularitat al règim
especial hem aconseguit capgirar aquesta situació i, a més a
més, les Illes Balears tendran veu per decidir la destinació del
fons; serà a través d’un òrgan mixt entre l’Estat i la nostra
comunitat que es reunirà almenys dues vegades a l’any, això
suposarà una salvaguarda a l’hora d’evitar discrecionalitat per
part de l’Estat en el moment de preveure inversions a Balears. 

Les Illes Balears no només participaran a l’hora de decidir
on es destinaran els  recursos sinó que aquests recursos
s’hauran de destinar necessàriament a matèries diferents a les
inversions territorialitzades que se seguiran impulsant de
manera ordinària en el pressupost general de l’Estat de cada
any i que es destinen en exclusiva, com és conegut, a
infraestructures de titularitat estatal, com els ports, aeroports
o el sistema judicial i altres organismes dependents.

Ara, els fons destinats al factor d’insularitat es podran
destinar a inversions en infraestructures o sistemes de
transport; a recursos hídrics; al transport d’energia amb
atenció a les energies d’autoconsum i renovables; a sistemes
de mobilitat; a beques d’estudi i investigació; a la
modernització, reestructuració i diversificació del sector
turístic; al desenvolupament de xarxes de banda ampla, fibra
òptica i telecomunicacions; al tractament, reciclatge i
transport de residus, i a actuacions sobre el nostre patrimoni
cultural, etnològic, arqueològic, arquitectònic i paisatgístic. 

I a diferència del que passava a les inversions estatutàries,
que es perdien si no s’executaven en el termini indicat, aquests
fons tendran una assignació pressupostària anual amb una
partida concreta i seran reprogramables, per tant, si no
s’executen a temps no es perdran sinó que s’acumularan sobre
l’aportació dels anys següents. És a dir, aquest factor o fons
d’insularitat suposarà una empenta important al nostre teixit
productiu, patrimonial i social.

En aquest sentit, també vull subratllar un efecte secundari
important d’aquest factor, el fet que permetrà alliberar
recursos propis del Govern de les Illes Balears per invertir en
altres objectius no directament inclosos entre les finalitats del
fons. 

Un altre dels elements fonamentals que inclou el règim
especial és en matèria de transport, garanteix les
compensacions o la mobilitat de les persones, estableix
garanties per desenvolupar nous mecanismes i crea avantatges
que abarateixen el cost del transport de mercaderies. Amb
aquesta pota del règim especial hem aconseguit una mesura
indispensable de la societat de les Illes Balears, blindar el
75% del descompte de resident en transport aeri i marítim;
això significa que aquest descompte per als viatges interilles
i entre les Illes i la península estarà garantit i no haurà de
dependre cada any de l’aprovació del pressupost general de
l’Estat. 

En la mateixa línia d’actuació, el REB preveu la declaració
de noves obligacions de servei públic que garanteix la
mobilitat dels ciutadans amb més connectivitat i un mínim de
freqüències i rutes regulars; també planteja el disseny de
reduccions i bonificacions a les taxes aeroportuàries amb
atenció al transport de contenidors.

Pel que fa al transport públic terrestre les Balears
aconsegueixen accedir als ajuts públics estatals que fins ara
només rebien Madrid, Barcelona i les Illes Canàries, ja que es
reconeix el seu caràcter de servei públic essencial i tendrà
garantit finançament estatal a través dels pressuposts generals.

Però, si bé tenim clar que els ciutadans de les Illes Balears
han de tenir garantits uns drets bàsics pel que fa al transport,
també era necessari assegurar l’abaratiment dels costs de
mercaderies igualment perjudicats pel factor insular, d’aquesta
manera es podrà reduir el cost de vida dels ciutadans i els
costos de producció; per fer-ho possible es preveuen
bonificacions en l’entrada i sortida de mercaderies, en concret
almanco un 65% del cas del nòlit del transport per a
l’exportació de productes originaris de les Balears o que hagin
estat transformats. Els ajuts s’estenen a la importació de
matèries primeres no energètiques necessàries per a la
producció amb una compensació del 60% mínim del cost del
nòlit. 

El nou règim especial també preveu que l’Estat acordarà
ajuts al transport per eliminar residus de les Illes Balears. 

Finalment, l’Estat es compromet a negociar davant la Unió
Europea una exempció en l’aplicació de la regla de minimis,
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l’objectiu és que les nostres empreses es puguin beneficiar al
màxim possible de totes les potencialitats del REB, anant més
enllà de l’actual límit de bonificacions fixat en 200.000 euros
per empresa cada tres anys. En aquest sentit, ja s’han fet
passes davant la Unió Europea i en seguirem fent els propers
dies perquè està previst que el Govern de les Illes Balears i el
Govern d’Espanya anem junts a Brussel·les a defensar aquest
plantejament.

Pel que fa a la transició ecològica i al foment de les
energies renovables, es tracta de dues prioritats d’aquest
Govern, que ho passen a ser també dins el nou règim especial,
d’aquesta manera s’incorpora un bloc de mesures referents al
sector energètic, que parteix de les necessitats específiques
que implica la insularitat. Aquest objectiu es pot traduir per
exemple amb l’arribada a Balears de més de 1.600 milions
d’euros en matèria energètica, en concret 1.608 milions
d’euros d’inversions. S’inclouen avantatges per estimular la
instal·lació de generació de renovables per a la producció
elèctrica a les Illes, amb retribucions addicionals dins un
règim energètic específic, valorat amb més de 14 milions
d’euros a l’any. 

El decret compromet el Govern de l’Estat a millorar les
connexions elèctriques entre les illes i la península, per
garantir la seguretat del sistema. En aquest sentit, es fixen les
inversions estatals per instal·lar els cables addicionals entre
Mallorca i Menorca i entre Eivissa i Formentera, per valor de
248 milions d’euros. També es preveu el segon cable de
connexió amb la península, per valor de 1.300 milions d’euros
i que s’inclourà en la planificació energètica 2020-2025.

Un altre punt important és la millora de la qualitat i la
sostenibilitat dels serveis portuaris, l’Estat pagarà 60 milions
d’euros per electrificar els ports de les illes i contribuir així
a reduir les emissions contaminants dels bucs.

Totes aquestes mesures involucren l’Estat en els plans del
Govern i en el desenvolupament de la llei que aquest mateix
Parlament va aprovar fa unes setmanes, la de canvi climàtic i
transició energètica i que situen les Illes Balears a
l’avantguarda d’Europa, per garantir emissions zero a l’any
2050. És a dir, el REB no només ens dota d’inversions, sinó
que amb aquestes inversions assegura que l’Estat mantengui
els compromisos que des de Balears hem impulsat en la lluita
contra el canvi climàtic. 

Aquestes tres potes, fons o factor d’insularitat, transport
i energia, avui ja són una realitat en la validació el passat
dijous del decret llei al Congrés dels Diputats . En aquest
sentit, crec que és important destacar la feina feta des de totes
les institucions i el suport de la societat civil perquè això sigui
possible. Era necessària una resposta d’urgència i l’hem
obtinguda.

Però queda una altra part important, una part que es
continua tramitant com avantprojecte de llei i que ferma un
nou règim fiscal a les Illes Balears. El mateix Consell de
Ministres que va donar llum verda al decret llei, també va
aprovar aquest avantprojecte de llei que el Govern de l’Estat

convertirà ara en projecte de llei i que passades les eleccions
generals, s’enviarà a Les Corts. Malgrat que tant nosaltres com
el Govern de l’Estat hauríem volgut que aquesta part també
s’incorporés al decret llei, finalment s’ha fet avançar el REB
per dues vies, la del decret llei i la del projecte de llei. Així ho
ha recomanat l’Advocacia de l’Estat, perquè aquests avantatges
fiscals tenguin seguretat jurídica i en cap cas no puguin ser
eliminats o recorreguts ni a Espanya ni a Europa, no ens
podíem arriscar a fer-nos vulnerables a la decisió d’aquells
que volguessin dur aquests avantatges als tribunals.

Ara el Congrés dels Diputats que surti de les properes
eleccions de dia 28 d’abril haurà de validar el projecte de llei
per fer-lo efectiu l’1 de gener del 2020. L’actual Govern de
l’Estat ha expressat el seu compromís ferm i tenim plena
confiança en tots els partits que ja han avançat el seu suport,
per tal que quan arribi al Congrés, tothom actuï amb
responsabilitat i el règim especial pugui quedar completat amb
la quarta pota fiscal. Aquest nou règim fiscal serà molt millor
que el que teníem fins ara, que no era res.

Les Illes Balears mai no havien comptat amb un règim
fiscal per compensar els sobrecosts generats per la insularitat,
però aquestes mesures fiscals no només estan pensades per
compensar la insularitat, sinó per afavorir la modernització de
la nostra economia i la creació de més i millor ocupació. El
nou règim especial estableix millores per a tots els sectors
productius i empresarials a través d’un bloc de nous beneficis
fiscals  que incentiven el creixement de les empreses i la
millora econòmica de les illes. 

Així s’evidencia amb dos blocs de beneficis, d’una banda,
tenim una reserva d’inversions per a empreses i autònoms que
suposarà una rebaixa en l’impost de societats en el cas
d’empreses i de l’IRPF en el cas dels autònoms, és a dir,
s’incentivarà la inversió de beneficis a les Balears. D’altra
banda, hi haurà un règim especial d’empreses industrials,
agrícoles, ramaderes i pesqueres que actuarà de la mateixa
manera. El nou REB s’adreça a les més de 47.000 empreses
i 71.000 autònoms declarats per activitats econòmiques de
l’IRPF a les Illes Balears. Les empreses que es poden aplicar
la reserva per a inversió són aquelles que hagin tributat per
benefici en l’impost de societats, en el cas dels autònoms
declarats es poden aplicar la deducció de la quota per la
reserva d’inversions. L’estimació global de beneficis fiscals
que se’n deriva és de 270 milions d’euros per a empreses i
autònoms. 

Els avantatges a empreses, PIME i autònoms tenen un
doble objectiu. En primer lloc destacar la modernització i
ampliació dels sectors productius i el foment de l’activitat
econòmica i empresarial a les illes. En segon lloc, la creació
d’ocupació i el manteniment dels llocs de treball, de fet, la
reserva d’inversions bonifica el manteniment dels llocs de
feina i la creació d’ocupació, també incentiva la inversió dels
beneficis empresarials d’empreses i autònoms. En el cas del
nou règim per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i
pesqueres, es bonifica fiscalment amb una deducció del 10%
el manteniment de l’ocupació i un benefici del 25% per a la
creació de llocs de treball. Aquesta reserva incentiva també la
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creació o ampliació d’un establiment, la diversificació de
l’activitat per a l’elaboració de nous productes, la
transformació en el procés de producció, la inversió en
elements que contribueixen a la millora i protecció del medi
ambient en el territori balear i despeses de recerca,
desenvolupament i innovació. La creació de llocs de treball
relacionats amb les inversions anteriors i la subscripció
d’accions o participacions de societats que desenvolupin la
seva activitat a les Illes Balears i realitzin les inversions
anteriors.

Pel que fa al benefici fiscal, les empreses declarants de
l’impost de societats o de l’impost sobre la renda de no
residents, podran reduir la base imposable en l’import de la
dotació de reserva d’inversions. Seran quantitats dotades i
s’estableix un límit del 90% del benefici no distribuït. En el
cas dels autònoms declarants de l’IRPF, es podrà aplicar una
deducció a la quota íntegra de l’impost calculada sobre
l’import de la dotació de la reserva d’inversions, hi haurà un
límit del 80% de la part de la quota íntegra, que derivi
d’establiments situats a les Illes Balears.

Els posaré alguns exemples. Posem per cas que un petit
comerç compra una furgoneta de 20.000 euros per distribuir
els seus productes i aquest autònom té un benefici empresarial
de 30.000 euros, amb el règim especial aconseguirà un estalvi
de gairebé 5.000 euros en rebaixar l’IRPF a través de la
reserva d’inversions. O posem per cas un cas d’un industrial
autònom que amplia el seu negoci i inverteix 20.000 dels
50.000 euros de benefici empresarial que té en la compra d’un
solar per construir i equipar per exemple un nou local, idò bé,
amb el règim especial aconseguirà un estalvi superior als
5 .000 euros, gràcies a la rebaixa de l’IRPF prevista en la
reserva d’inversions. O posem per cas que una societat
anònima vol diversificar la seva activitat amb la creació d’un
nou producte i invertirà 1 milió d’euros en 3  anys, aquesta
societat preveu obtenir un benefici f iscal de 2 milions i
distribuir 400.000 euros. Bé idò amb la reserva d’inversions
aconseguirà un estalvi de 200.000 euros a l’impost de
societats el primer any.

Vull destacar que aquesta nova reserva d’inversions va molt
més enllà de la plantejada pel Govern del Partit Popular abans
de les eleccions del 2015, ja que aquest benefici fiscal arriba
fins el 90% del benefici no distribuït, mentre que la proposta
del Govern anterior era del 75%. A més a més, també hi haurà
un règim especial per a empreses industrials, agràries,
ramaderes i pesqueres, consisteix en una deducció aplicable
a l’impost de societats o IRPF en el cas d’autònoms, sobre els
rendiments derivats de la venda, exportació, comercialització,
o transformació dels productes. Hi haurà un benefici fiscal per
a la producció de béns industrials , agraris, ramaders i
pesquers, mitjançant sucursal o establiment permanent a les
Illes Balears. La base dels beneficis seran el rendiment de
vendes, exportació, comercialització, o transformació dels
productes. Per calcular-ho s’aplicarà una deducció del 10%
sobre la quota íntegra, sempre que l’empresa mantengui els
llocs de treball. Aquesta deducció pujarà al 25% si l’empresa
crea nous llocs de treball. Així, per exemple, un agricultor, un
ramader o un pescador que hagi obtingut un benefici de

50.000 euros per la venda de la seva producció, amb el nou
règim especial obtendrà un estalvi fiscal de 5.000 euros per
mantenir els llocs de treball en la seva activitat, i aconseguiria
un estalvi de 12.500 euros si també decideix contractar un nou
treballador.

Per tant, tot això és el que hem aconseguit entre tots, un
règim especial que ha de suposar l’arribada de devers 170
milions d’euros més cada any per situar les Balears a la
mitjana de la inversió de l’Estat a les comunitats autònomes.
Les Illes Balears mai més no han de tornar a ser discriminades
en els pressuposts com a conseqüència de la insularitat. Hem
aconseguit un règim especial que combat també una forma de
discriminació que va més enllà del pressupost de l’Estat, la
que pateixen diàriament els ciutadans i les ciutadanes com a
conseqüència d’un major cost de la vida. 

El nou règim especial atacarà aquest càstig, causat en part
per la mateixa insularitat, amb un paquet de mesures de
transport que blinden el 75% de resident i, a més, abarateixen
el transport de mercaderies i redueixen els costos de
producció i, per descomptat, de venda; un règim especial que
ens ha d’empènyer també a accelerar cap a un model energètic
que reforça la interconnexió i el subministrament, i que
suposa una aposta per la generació d’energies netes amb fonts
renovables. Tot això ja es troba en vigor gràcies al decret llei
que dijous va convalidar el Congrés dels Diputats sense cap
vot en contra.

Però a més a tot això s’ha d’afegir aquest règim fiscal
propi que els explicava i que suposa avantatges tributaris per
a tots els sectors productius. Segons les estimacions fetes,
l’impacte del nou règim especial serà de devers 550 milions
d’euros anuals en inversió, mesures fiscals  i  millora del
transport, a més dels 1.600 milions d’euros que l’Estat haurà
d’invertir en matèria energètica. Aquestes són les obligacions
que haurà de complir amb les Illes Balears el Govern de
l’Estat, independentment del color que tengui, per compensar
la insularitat. Per tant resulta evident que aquest règim
especial és una millora qualitativa respecte del que teníem
vigent fins ara; suposa un abans i un després, com va dir dijous
al congrés la ministra Batet, i és així tant pel que fa a la
compensació dels desavantatges derivats de la insularitat com
a la política d’inversions de l’Estat a les Illes, complint així el
mandat constitucional i estatutari. 

I aquest acord, també ho vull recalcar, s’adopta en un
context gens propici, perquè per un costat la negociació s’ha
vist condicionada per la forta inestabilitat que s’ha viscut en
l’àmbit estatal, en què amb un únic govern balear han conviscut
tres governs diferents a l’Estat, amb tres convocatòries
d’eleccions generals, una moció de censura i llargs períodes
d’interinitat política que han bloquejat molt la capacitat
d’arribar a acords i de prendre decisions. Vull dir amb això que
la inestabilitat política que s’ha viscut a l’Estat no ha estat un
escenari propici per a la negociació, una negociació que també
vull recordar que és complicada, perquè així com per a
nosaltres la insularitat és el nostre principal problema, això no
és així per a tot l’Estat, i per tant costa molt que els governants
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espanyols la situïn al mateix nivell de prioritat que té per als
governants de les Illes Balears.

I per un altre costat també vull posar en valor que aquest
acord arriba en un context en què el desenvolupament de
l’estat autonòmic no marca l’agenda de la política espanyola,
i més aviat bufen vents de recentralització. L’aprovació del
nou règim especial suposa, per tant, un reforçament del model
autonòmic i del mateix estat, que fa una passa més per garantir
la igualtat de drets de tots els espanyols tractant diferent
aquells que són diferents. 

El nou règim especial és un punt de partida, una primera
passa, una passa fonamental, que haurà de venir seguida
d’altres passes que han de contribuir a reforçar i millorar
encara més la compensació dels desavantatges derivats de la
insularitat que patim. Sabem que tot el que hem aconseguit no
és suficient, perquè nosaltres sempre exigim més i mai no ens
conformam, i sabem que en el futur aconseguirem fer noves
passes. Ho sabem perquè hem vist com la capacitat de fer
feina junts que hem demostrat la societat d’aquestes illes ens
ha conduït a aquest èxit col·lectiu, i ens conduirà en el futur
a noves conquestes des del diàleg i e l consens, des de la
lleialtat i la cohesió de la nostra societat. Aquesta és la clau de
l’avanç que s’ha produït, aquesta és la gran novetat, la capacitat
d’avançar junts, la força que dóna el suport dels  partits, les
patronals, els sindicats i entitats com la Plataforma per a la
millora del finançament, liderada pel Cercle d’Economia. A
totes els vull tornar a donar les gràcies, perquè tot el que s’ha
aconseguit és mèrit seu.

En aquest punt vull agrair especialment la tasca de la
Plataforma per a la millora del finançament i  la de
l’expresident del Cercle d’Economia, Andreu Rotger, així com
la de l’actual president, José María Vicens. També vull agrair
l’esforç del Govern de l’Estat i la implicació personal del
president Pedro Sánchez, així com de la ministra d’Hisenda
María Jesús Montero, perquè hem avançat més en aquests vuit
mesos que en vint anys. Però també vull donar les gràcies per
la feina feta en el seu moment a l’expresident Mariano Rajoy
i a l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. I no em vull
estar de felicitar aquells que han fet la seva feina més dura, la
consellera Catalina Cladera i el seu equip de la Conselleria
d’Hisenda.

També vull destacar el suport dels quatre consells insulars
i la implicació de totes les forces polítiques per avançar en la
millora del règim especial. Vull citar explícitament les forces
del pacte, MÉS, Gent per Formentera, Podem i Partit
Socialista, per la feina feta a les Illes Balears i a Madrid per
aconseguir que el nou règim especial fos convalidat dijous
amb un resultat històric de 306 vots a favor i sense cap vot en
contra. També vull destacar la labora crítica i alhora
constructiva d’El Pi, que en tot moment ha sabut contribuir al
consens i a la unitat des de la seva veu sempre reivindicativa.
I per descomptat vull agrair el comportament del Partit
Popular, per haver entès que en les qüestions que són d’estat
per a les Illes Balears no s’ha de fer partidisme.

Aconseguir aquest avanç és mèrit de tots. Aquest règim
especial és important tant pels seus efectes econòmics com
per la forma en la qual hi hem arribat: fent feina junts com
mai, sumant il·lusions i forces, escoltant-nos, coneixent-nos
i traçat estratègies conjuntes. Només així aconseguirem que
l’eloqüència de les nostres raons objectives s’imposi gràcies
a la contundència que ens dóna parlar amb una sola veu, la veu
de tots. Ja sabem el que som junts; seguim caminant al mateix
pas. Aprofitem la comunió entre institucions, partits i
societats per continuar obrint-nos camins que mai no havíem
transitat amb èxit. Dialoguem entre nosaltres per cercar les
nostres febleses i convertir-les en fortaleses; continuem
marcant-nos objectius comuns, ambiciosos, i tornem a fer-los
realitat. Aquest règim especial ens demostra que junts som
millors i, sobretot, que junts podem fer front als nostres
majors desafiaments. Avancem junts cap a la societat de
progrés, justícia social i oportunitats per a tots que ens
agermana en el propòsit. Fem d’aquestes Balears nostres les
illes que volem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Passam al torn d’intervenció dels
grups parlamentaris. Passam a la intervenció del Grup
Parlamentari Popular.

(Continuen els aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, jo voldria
començar aquesta intervenció, maldament només tengui deu
minutets, repassant un poquet i fent un poc de cronologia.

Vostè... em va demanar a mi el dia 3 d’agost de l’any 2017
que l’ajudàs, a Madrid, quan governava el Partit Popular, a
aconseguir el millor règim especial per a les Illes Balears. De
fet quan vàrem sortir diu: “Company reitera que quiere
trabajar codo con codo con Armengol para aprobar en
2018 un REB bueno y potente”. I així ho hem estat fent durant
molts de mesos, mentre el Govern de Madrid estava en mans
del Partit Popular. Jo no vaig renunciar ni he renunciat a res
que pugui ser bo o interessant, maldament sigui filosofia, i de
fet amb el nostre equip hem empès cada vegada, dia sí i dia
també, a Madrid, per aconseguir un bon règim especial de les
Illes Balears.

Però si hem de fer cronologia, el juny de 2015 hem de
pensar que..., i ho diu un dels diaris de les Illes Balears, diu:
“La futura presidenta -referint-se a vostè- quiere reunirse
con Rajoy para parar el REB”; diu altres coses aquí, però
vostè en aquells moments crec, Sra. Armengol, que no va estar
a l’alçada i va renunciar a uns beneficis fiscals que suposaven
uns 190 milions d’euros cada any per a les empreses de les
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Illes Balears i que durant 4 anys no ho han pogut gaudir perquè
vostè en aquell moment va renunciar i crec jo que no va estar
a l’alçada que havia d’estar.

En el març, abril del 2019 vostè ho té a punt per firmar
amb el Sr. Rajoy i el Sr. Montoro i li dic perquè nosaltres,
perquè vostè ens ho va demanar, estàvem fent feina amb el
ministeri i amb el Sr. Montoro, i aquí hi ha un paper que, a
més, du el segell, document intern del mes d’abril, Sra.
Consellera, vostè el deu tenir però l’ha amagat, jo l’he tengut
tot el temps i m’heu dit que el vos mostràs, ara crec que ja és
el moment, i en aquest document diu que la part tributària, tota
la part fiscal està consensuada, és un document ja, el darrer de
tots que tenc de dia 17 d’abril, tot està consensuat, i del fons
d’insularitat queden algunes qüestions per tancar, però, i
escolti bé, i ho diu aquí, estam disposats a iniciar amb 50
milions d’euros cada any, ho diu en aquest paper Sra.
Armengol, ministeri de Montoro...

(Alguns aplaudiments)

I jo vaig negociar que això pujàs fins a 90 milions d’euros
i aquest és un document oficial, intern que es manejava, Sra.
Armengol.

Per tant, el que no li puc consentir és que vengui aquí i
digui mentides, nosaltres després jo li explicaré per què hem
donat suport això, però, per favor, Sra. Armengol, reconeguem
que no ha estat la Sra. Montero que li ha posat la filosofia que
du ara damunt el REB, sinó que ha estat tot del Sr. Montoro i
algunes coses que s’hi han posat són de la Sra. Montero i no
s’hi haurien d’haver posat.

Si seguim, ens trobam el mes de febrer, i no som jo
tampoc que dic això, Sra. Armengol, ho diu la memòria de
l’anàlisi que acompanya el decret del règim especial de les
Illes Balears i llegesc: “La memoria del análisis que
acompaña el Decreto del régimen especial de Baleares
concluye que no hay impacto presupuestario. Señala que
las medidas energéticas tienen naturaleza programática,
sin que ninguna de ellas implique per se un compromiso de
financiación”. Això no li ho he dit jo, li han dit aquí molta
gent, vostè ha fet referència a El Pi, i el Sr. Jaume Font li va
dir l’altre dia que si això ho hagués fet el Sr. Mariano Rajoy,
ho dic literalment: “vostè no estaria gens contenta i ho
criticaria molt”.

Bé, ara compareix en el darrer minut de la legislatura per
explicar-nos que, segons vostè , això és un acord històric.
D’entrada compareix amb tres mesos de retard, perquè li
vàrem demanar que comparegués i no ho ha fet, no ho ha fet
fins ara, i li vàrem demanar que reunís a la comissió
parlamentària damunt el REB que es va crear en aquesta
cambra en el 2016 i vostès no ho han arribat a convocar mai. 

Jo Sra. Armengol, com li dic, només tenim ja 5 minutets,
mirin almenys li vull llegir una sèrie de coses d’això que s’ha
publicat, el REB que s’ha publicat en el Butlletí  Oficial de
l’Estat. Diu que es crea una comissió mixta a l’article 3, ja
està creada a l’Estatut a l’any 2007, res nou.

En qüestions d’energia ja li he dit, però parla a l’article 4.2
“promoverán”, en el punt 3 “planificará y promoverá la
ejecución”, en el punt 4 “fomentará”, en el punt 5 “tendrá
entre sus objectivos a alcanzar”. Vostè a l’article 5 em parla
del preu de l’energia, aquest REB que és tan bo, i diu que ara
“los precios regulados coincidirán con los que se
establezcan en su caso en territorio peninsular”, això ja
existia en el règim especial de l’any 98, no hi ha res de nou,
són uns 400 milions d’euros anuals que l’Estat posa en aquesta
comunitat autònoma per compensar el que paguen d’energia,
o que paguem el mateix que a la península.

En transició  energètica, “fomentará, podrá otorgar,
creará una comisión específica”. 

En transport, Sra. Armengol, en transport vostè que diu que
s’ha posat això de forma indefinida, miri, Llei 3/2017, dels
pressuposts generals de l’Estat, descompte interilles: “Los
billetes de transporte marítimo -i també ho diu per a l’aeri-,
para Ceuta y Melilla pasarán a ser del 75% y con vigencia
indefinida”, això ho diu una llei ja; però també ho diu la Llei
de pressuposts del 2018 per a península i Balears: “pasará a
ser del 75% para que durante el año 2018 y con vigencia
indefinida”, no importava gens, que hi és, doncs massa bé, no
fa mal, però no importava gens, vostè ja ho tenia, Sra.
Armengol. Ha intentat enganar la gent, que és el que em
molesta, que vostè intenti enganar la gent.

Podem continuar, vostè ha parlat de 60 milions d’euros en
el tema de taxes i tarifes portuàries i aeroportuàries, no sé on
són, aquí no diu res de 60 milions d’euros, res absolutament.

Si parlam del sector nàutic, posa exactament el que posava
el règim especial de l’any 98: “es constituirà una comissió
mixta, amb el fi d’analitzar les potencialitats del sector nàutic
de la comunitat autònoma”. Ja sabem com van les comissions
mixtes a Madrid, què em conta de les carreteres del 2004, 240
milions d’euros, n’ha tret res d’aquesta comissió mixta de
Madrid, Sra. Armengol? Absolutament res.

I després arribam al factor insularitat, això que jo li he dit
que és..., nosaltres li dèiem fons d’insularitat. I ho llegesc i és
idèntic, efectivament, el destí del fons és idèntic, sí, però el
punt 1 no ho és, perquè el punt 1 deia: “La dotación inicial
para el primer ejercicio de activación del fondo será de...”,
posa dues xifres perquè el document intern (...), i si això ho
vol ajuntar amb el que li he dit abans del ministeri, d’entrada
partíem de 50 milions d’euros, que vostè ha tornat renunciar
durant 8 anys a 400 milions d’euros d’inversió en aquesta
comunitat autònoma, i això Sra. Armengol és una
irresponsabilitat total i absoluta...

(Alguns aplaudiments)

..., això no, Sra. Armengol.

I tota la resta és clar que ho diu.

I si continuam i seguim llegint, li dic coses que du aquí, és
que és un desig darrera l’altre, un darrera l’altre. Escolti’m,
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Sra. Armengol, vostè ara em parlava de la part fiscal, això és
un avantprojecte de llei que ja veurem on acaba, perquè vostè
ho tenia dins les mans el mes d’abril i no el va voler firmar. I
efectivament, l’avantprojecte així com vostè anava dient coses,
jo les anava assenyalant a la Sra. Prohens, dic, mira, és ben el
mateix, el 90%, el 10%, el 25%, està escrit, està escrit pel Sr.
Montoro, Sra. Armengol, no per la Sra. Montero, pel Sr.
Montoro, i el mes de març això hi era, i vostè ho sap, si no diu
mentides, vostè sap que això estava tancat.

Per tant, escolti’m, hem aconseguit un règim especial per
a les Illes Balears, no hem dut res que no tenguéssim abans
amb doblers, el 75% el va concedir el Sr. Rajoy, entre illes i
d’illes a península, és del Partit Popular, i tots els texts que hi
ha aquí són del Partit Popular i això no els ha de saber greu
reconèixer-ho, i per què els ha de saber greu? De la mateixa
manera que nosaltres hem estat tot el temps fent feina i
lluitant en aquest aspecte darrera vostès o devora vostès. I no
sé per què han de tenir tants de problemes, no ho sé, aquí n’hi
ha que es posen molt nerviosos, jo ho entenc..., perquè les
mentides aquí són molt bones de trobar, amb els documents
que tenim són massa bones de trobar.

I ara jo què li dic, Sra. Armengol, nosaltres, i em va
telefonar la Sra. Costa, a les tres de l’horabaixa, o a les dues
i mitja de l’horabaixa, dient-me: s’ha d’aprovar avui, ho duen,
hem de canviar per a dijous el darrer ple a Madrid, hem de
canviar l’ordre del dia i necessitam unanimitat. I vaig haver de
vèncer reticències de Madrid perquè aquestes coses tan aviat
no els agrada fer-les, i ho vaig fer també, o no ho vaig fer? I
em va dur tot l’horabaixa de fer telefonades i convèncer la
gent, i ho vaig fer i ho tornaria fer...

(Remor de veus)

..., ho tornaria fer, ho tornaria fer, una feinada que vostès no
feren l’any 2015, la feinada que va fer vostè, Sra. Armengol,
va ser per tornar 190 milions d’euros a Madrid, vostè se’ls en
va tornar a Madrid...

(Alguns aplaudiments)

..., i això hauria de ser de qualque manera alguna cosa que la
inhabilitàs per dir segons quines coses.

Aquest règim s’havia de posar en marxa dia 1 de gener del
2019, també està escrit això, i ara veurem si el 2020 la part
fiscal està en marxa, ja ho veurem, Sra. Armengol, ara volen
aquests coloms.

Nosaltres com a Partit Popular li vàrem votar a favor
l’altre dia a Madrid perquè aquí to t el que hi ha que duia
doblers ja hi era, no hi ha res absolutament, ho he repassat, no
hi ha res que dugui un euro més, ens ho diu la seva memòria.
Però també és vera que hi ha qualque cosa que fa molta por i
és que vostès han deixat que la Sra. Montero els vinculàs el
règim especial de les Illes Balears amb el sistema de
finançament, sí, està fermat aquí, i a Madrid això ens farà molt
de mal, està firmat aquí, està posat, Sra. Consellera. I ja veurà,

quan anem a negociar aquestes coses a Madrid amb el sistema
de finançament, quines factures ens passaran per culpa seva.

Per tant, el Partit Popular el que farà serà, en arribar, i ja
s’hi va comprometre Pablo Casado amb això, dotarem
econòmicament aquest règim especial perquè no estat dotat,
el dotarem així com el teníem dotat, pactat amb el Sr. Rajoy,
amb aquells doblers el dotarem i posarem damunt la taula
també tota la fiscalitat, i llevarem això que ataca la filosofia de
la insularitat i que li fa molt de mal, que vostès han consentit
que a Madrid ens passassin per damunt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr.
Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per comparèixer
davant aquest parlament, i també pel grau de detall de les seves
explicacions. Fins i tot la seva compareixença, la forma en què
s’ha produït, ha provocat crítiques del Partit Popular més enllà
del fons de la qüestió d’aquest règim especial, que nosaltres
entenem que és imprescindible, necessari, i entenem que va
més enllà d’un simple desig.

Hem escoltat el Sr. Company fent, diguem, una mica de
política ficció. Fa més d’un any que diu que té un document,
que sempre ha amagat, del qual mai no ens ha donat les xifres,
i del qual mai no s’ha sabut exactament fins a quin grau de
compromís s’havia arribat amb el govern d’en Rajoy, i crec
que aquest tema, el règim especial, el nostre finançament,
hauria de ser una qüestió d’estat, i crec que tots deim i tots
entenem que és una qüestió d’estat, però al final no s’acaba de
complir i s’acaba forçant una disputa permanent, principalment
entre Partit Popular i Partit Socialista, que crec que ens fa
mal, ens fa mal com a país. Ara ja tenim el Sr. Company posant
en boca del Sr. Casado promeses que ni vostè, Sr. Company,
ni el Sr. Casado, no saben si compliran o no, no ho saben, no
ho saben. No, vostè aquí ha dit que en Casado omplirà de
doblers aquest règim especial. Vostè no ho sap, i en Casado
tampoc, Sr. Company, i crec que tots hauríem de ser un poc
conscients d’això, perquè, insisteixo, hi ha temes que són
qüestió d’estat, i sembla que no hi ha manera d’entendre la
importància de treure aquesta negociació d’un règim especial
de qualsevol altre tema, en el que considerem que hi ha una
mancança històrica, idò l’hauríem de treure de la disputa entre
partits, amb negociació però amb un treball conjunt que crec
que a més és el que en realitat s’ha fet, quasi per part de tots
els partits.

I la realitat és que em costa imaginar un dia en què un
govern de l’Estat sigui especialment conscient de la realitat de
les nostres illes com per atendre amb la sensibilitat necessària
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el nostre fet insular marcat a la Constitució. I és evident que
aquesta insularitat comporta una sèrie de greuges evidents per
a tots nosaltres i per a les nostres empreses en relació amb les
que estan localitzades a la península. I aquesta realitat de ser
ignorats, de no conèixer-nos, que ens confonguin amb l’illa
canària de La Palma, aquesta realitat només es venç, i ho hem
dit des de principi de legislatura, amb unitat d’acció des de les
nostres illes, i recordarà la presidenta que ja ho parlàvem a
principi de legislatura i comentàvem aquesta necessitat, i que
ens tendria al seu costat per fer aquest front comú en aquesta
necessitat de millora del finançament i també d’aprovar un
règim especial, com crec que així hem complert amb aquest
govern en aquesta també negociació, entenem que dura, amb
Madrid.

I crec que s’ha d’agrair que més enllà dels partits polítics
hi ha hagut una plataforma per al bon finançament, hi ha hagut
el Cercle d’Economia, que han col·laborat i que han donat
suport a aquesta negociació, una negociació que crec que tots
podem entendre les seves dificultats, tant per a la Sra. Cladera
com a avantguarda d’aquesta negociació, i que qualsevol partit
o qualsevol govern d’aquesta comunitat que hagi de negociar
una millora per a aquesta comunitat a nivell sobretot
econòmic no ho tendrà mai fàcil; una negociació important,
una negociació que tenia un calibre i unes expectatives
elevadíssimes, i que és cert que, bé, hem de dir que no s’han
vist complertes totalment.

És complicada una negociació amb Madrid; nosaltres ho
entenem, que aquesta negociació per reclamar que es pugui
compensar el fet insular pot ser mal entesa per altres
comunitats que també tenen les seves necessitats i també ens
continuen mirant com un territori més pròsper, més
desenvolupat i, en definitiva, més ric. També s’ha trobat aquest
govern, i hem d’entendre les dificultats també de negociar amb
dos governs diferents a Madrid, ho deia la Sra. Presidenta; el
context no ha estat tampoc el més propici. 

A mi, de totes maneres, el que més m’ha preocupat en els
darrers dies, més enllà que podem mirar el tassó mig ple o
mig buit, ha estat la posició de Ciutadans. Crec que la resta,
fins i tot el Partit Popular, amb les seves crítiques, amb
aquesta idea del Sr. Company que aquest REB era la nada, va
arribar a dir, que era la nada, tipus La història interminable,
que avançava la nada, però al final van votar a favor, i crec que
s’ha d’agrair, i ho ha dit la presidenta i crec que era evident que
s’havia de votar a favor. El que no hi ha manera que jo pugui
entendre és el posicionament de Ciutadans, que parla d’unes
qüestions que em superen; més enllà que parlin de feminisme
liberal, avui ja quasi ens han comentat aquí que defensen
alguna cosa així com els desnonaments liberals, també, i no sé
fins a quin punt consideren que el REB no és suficientment
liberal per a ells com perquè aquesta comunitat pugui tenir
compensat el fet insular.

Diverses qüestions també a destacar. Crec que aquest
debat, que ha estat obert durant aquests quatre anys, ha fiançat
la consciència de la nostra població també en la necessitat de
compensar la insularitat. Quan es parlava amb moltes persones
pel carrer no coneixien que aquest fet insular era a la

Constitució, ni aquesta possibilitat perquè un règim especial
pogués cobrir d’alguna manera també aquesta diferència entre
els  costos també de la vida entre viure a una illa i  a la
península, i això ha calat, no sé si ha calat del tot però sí que
ha calat, s’ha estès, i crec que ha estat important la Plataforma
per al bon finançament, dels sindicats, etc., també per parlar
d’un tema que és complex i que és a vegades difícil d’entendre
per a un ciutadà en què el pot beneficiar. I crec que és aquí on
ens hem de centrar, principalment a saber la concreció del
benefici per a cada ciutadà que pot tenir aquest règim especial
tal i com s’ha aprovat ara mateix. 

El primer que hem d’indicar és que quedaran coses
pendents, i moltes, però la presidenta també ho ha dit, estarem
vigilants, estarem vigilants, serem capaços d’arribar a
denúncia, etc. Bé, crec que hem empatat un partit que teníem
perdut, jo sempre ho he dit; quan en parlàvem a les tertúlies
semblava que no s’aprovaria i al final s’ha aprovat, a la
pròrroga; bé, hem marcat un gol que significa un empat i hi
haurà partit de tornada. Nosaltres sí que destacaríem que si hi
ha una consolidació del 75% en el descompte per transport
s’ha d’agrair, perfecte, està consolidat, crec que ens hem de
felicitar tots per això. 

Una qüestió fonamental també és el model energètic;
nosaltres hem defensat en tot moment que les nostres
particularitats territorials, ambientals, del fet insular també,
ens obligaven d’alguna manera a ser l’avantguarda de la
transició energètica; a partir d’aquest règim especial crec que
hi ha la possibilitat que es puguin fer inversions també perquè
puguem ser aquesta avantguarda i -ho hem dit en diferents
ocasions- hauríem de ser exemple per al món, com ho hem
demostrat també amb la Llei de residus o amb la Llei de canvi
climàtic. Per tant crec que aquest règim especial també pot
contribuir o és una oportunitat per créixer també
econòmicament de forma sostenible. I en aquest sentit,
aquestes mesures incloses en el present decret insisteixo que
crec que són un avanç per la rellevància que hem de donar des
d’aquesta comunitat a la transició energètica, i ens alegra
també que s’hagi reconegut per part del Govern de l’Estat. Sap,
presidenta, que hem insistit que l’Institut Balear d’Energia
també ha d’arribar qualque dia a produir i comercialitzar
energia, i d’alguna manera centralitzar també aquestes
inversions que ens puguin arribar per donar la batalla contra
l’oligopoli elèctric que força molts de ciutadans a pagar més
del que haurien de pagar per l’electricitat. Entenem, de totes
maneres, que aquesta bonificació que pot suposar el cost de
l’energia és una solució temporal, i per tant entenem que
aquesta transició energètica que defensam que s’ha de
desenvolupar d’una forma radicalment energètica va més enllà
d’aquestes... o hauria d’anar més enllà d’aquestes
bonificacions.

Per part del transport, ho dèiem, un dels greuges més
evidents que tenim és el transport a la península. Esperem que
es pugui resoldre, però ara ens toca seguir negociant amb les
companyies aèries que no continuïn incrementant els preus
dels bitllets als nostres ciutadans; entenem que un descompte
no pot ser un negoci i esperem que es pugui seguir negociant
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amb la Comissió Nacional del Mercat i la Competència en
lloc que aquesta ens critiqui a nosaltres.

Per tant, com a resum, nosaltres entenem que és una passa
més, nosaltres entenem que és un avanç, nosaltres sí que
entenem que és èxit col·lectiu, malgrat les seves mancances,
però serà fonamental que aquesta vigilància, que s’ha dit, i que
marca tant una diferència respecte del discurs del Partit
Popular, que d’alguna manera acceptava amb submissió
qualsevol proposta de règim especial, com va ser el de 2005,
doncs, no es torni a veure. 

Nosaltres entenem que qualsevol govern d’aquesta
comunitat ha de lluitar i ha de tenir el suport de la resta de
partits i de la societat civil per enfrontar-se a la insensibilitat
que hi hagi de qualsevol govern a l’Estat, i és des d’aquesta
cohesió i des d’aquesta lleialtat, que crec que únicament
Ciutadans de manera clara no ha respectat, des de la qual
hauríem de treballar junts, només un front comú ens farà tenir
un millor futur junts.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des de
MÉS per Mallorca he de dir que estam moderadament
satisfets amb l’aprovació d’aquestes mesures del règim
especial de les Illes Balears, evidentment que les expectatives
que es varen crear són altes, els estudis que es varen fer sobre
els costs de la insularitat són els que són i, evidentment,
aquest REB per a nosaltres no és el REB definitiu que
compensa la nostra insularitat, però evidentment és innegable
que és una passa més, que és una bona passa en la bona
direcció i, per tant, d’aquí aquesta satisfacció per les mesures
aprovades.

Crec que hem d’analitzar dues parts, hem d’analitzar dos
punts de vista: un és quin ha estat el procediment, el context
que s’ha seguit, i, d’altra banda, quin és el contingut del que
s’ha aprovat o en procés d’aprovació. 

Referent al context, la presidenta crec que ho ha explicat
bé, és clar, ens trobam amb una legislatura autonòmica,
evidentment amb els seus accidents, però amb una estabilitat
i una legislatura o legislatures estatals amb unes eleccions a
final de 2015, la incapacitat de formar govern, una repetició
d’eleccions, després una moció de censura i finalment un
avançament d’eleccions en no poder treure endavant el

pressupost. Per tant, és evident que aquest context ha dificultat
aquesta negociació.

Partim d’un REB, ja s’ha dit, del 98, un REB que no ha
funcionat, que no ha envellit bé, que estava molt ple de
vaguetats, de comissions que no han arribat a substanciar-se en
mesures concretes i un mandat de l’Estatut del 2007, amb la
seva addicional sisena, de modificar aquest REB amb un
instrument financer, i una transitòria novena de set anys, de les
inversions estatutàries.

És clar, aquell règim especial fiscal que es tramitava el
2015 i que no va arribar a bon port no era la resposta al règim
especial, al mandat que feia l’Estatut, perquè no incloïa aquest
instrument financer.

Així com ha anat l’evolució d’aquests fets, nosaltres
estam..., tal volta és una opinió personal meva, però jo crec
que si no hi hagués hagut l’avanç de les eleccions no tendríem
cap de les mesures vigents, tal volta tendríem un projecte de
llei amb totes les mesures integrades, diguem les mesures
fiscals, el factor d’insularitat, les mesures de transport, que es
tramitaria, seguiria la seva tramitació, però cap de les mesures
estarien vigents. Per tant, no compartesc la visió que s’ha
donat des de diferents partits o des d’alguns mitjans que tenim
com a un REB en diferit, no, no és que s’hagi diferit una part,
és que se n’ha aconseguit avançar un altre, crec que s’ha
aconseguit avançar-ne un altre i des d’aquest punt de vista
consideram que és positiu.

Anant al contingut, el contingut és cert que hi ha una part
amb moltes vaguetats, però jo crec que també aquesta part és
fruit d’una mala tècnica legislativa; vull dir , crec que
l’important del règim especial són aquelles mesures noves que
s’han introduït i que realment hem de valorar. Però es va
decidir, per part d’algú, supòs que de l’Estat, fer un règim que
substituís per complet la Llei del 98, per tant, tota una sèrie de
mesures que ja són al règim especial, el Sr. Company feia
referència evidentment al preu de l’energia, evidentment que
ja hi és, però és que si el text legislatiu havia de substituir el
text del 98 evidentment que havia de continuar havent-hi
aquest text, evidentment que hi havia de ser i evidentment que
no és cap novetat, però s’havia de mantenir.

El que passa és que amb la divisió del projecte de llei, en
un reial decret llei i en un avantprojecte de llei, evidentment
s’ha creat una dispersió de continguts i s’ha..., manca claredat
a l’hora de com queda la llei del 98, com queda la llei nova,
queda totalment desplaçada, no queda totalment desplaçada?
Jo crec que això, el context que evidentment ens ha dut
aquesta aprovació  avançada d’aquestes mesures, no ens ha
aportat claredat i s’inclou en text, en el reial decret llei, que
són un calc del règim especial vigent i cauen en els mateixos
errors, en les vaguetats, en les comissions, etc.

Per valorar realment si el REB és positiu crec que hem
d’anar a les mesures, que són les mesures realment noves, les
mesures no contemplades fins ara i anar al seu redactat; també
deixant de banda el descompte de resident, que és evident que
està bé que hi sigui, perquè si no hi hagués estat potser
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m’hagués creat inquietud, evidentment que donàvem per fet
que havia de ser així. Altres aspectes nous són el nou règim
fiscal, encara no en vigor, és cert, però iniciada la tramitació,
i hem de dir que és un text substancialment millor que el
previst en el 2015. Evidentment, jo no entraré si el text... qui
té el copyright, si és un text evidentment que ja s’havia avançat
a la legislatura anterior, vull dir amb el govern anterior, amb
Montoro, i després s’ha acabat amb Montero, evidentment
l’autoria de fins a quin punt s’havia arribat no la sé, però el que
és cert és que el règim fiscal aprovat a l’avantprojecte  és
substancialment millor que el que es tramita el 2015, no?, que
són els dos textos que es poden comparar. Per tant, aquí s’ha
avançat una passa més. 

Les mesures del decret llei, dues mesures sobretot que
són les realment noves i les que són compromisos concrets.
La primera, la consideració del transport públic terrestre
regular com a servei públic essencial; la consideració d’aquest
transport públic garanteix, com a servei públic essencial
garanteix el seu finançament a través del pressupost general de
l’Estat, històricament només hi ha hagut les àrees
metropolitanes de Madrid i Barcelona que tenien aquesta
consideració i una subvenció directa del pressupost general de
l’Estat per al seu finançament del funcionament. Canàries ho
va aconseguir, gràcies que es va introduir en el seu règim
especial amb una disposició molt semblant a la nostra, i la
presidenta s’ho ha deixat quan ho ha dit, València també va
aconseguir a l’any 2018, l’àrea metropolitana de València
també entrà dins aquesta consideració i tenir subvenció de
l’Estat; evidentment que després vendrà una discussió per com
queda aquesta dotació i exigir que sigui adequada per les
dimensions, per la població. Barcelona rep de l’ordre de 140
milions d’euro; Madrid prop d’uns 120; Canàries, 47, i
València, és cert, en demanava 38, i n’hi varen assignar 10. Per
tant, evidentment que serà una dotació que s’haurà de lluitar,
però creiem que és una fita important per al sosteniment i la
millora del transport públic entrar dins aquesta consideració.

I finalment el factor d’insularitat, l’instrument financer per
a l’execució d’inversions preveia la disposició addicional
sisena.

S’ha criticat també si era poc concret, si parlava de mitjana
o no parlava de mitjana. Vull recordar un redactat, un redactat
que diu: “La inversió de l’Estat s’establirà atenent la inversió
mitjana per càpita realitzada a les comunitats autònomes de
règim comú”, “atenent a”. Què vol dir “atenent a”? Vol dir
estar a la mitjana o no vol dir estar a la mitjana? Això és el text
de la transitòria novena.

Evidentment, deia altres coses: “determinada d’acord amb
la normativa estatal”, “homogeneïtzant les actuacions
inversores”; evidentment també hi havia subterfugis, hi havia
un cert marge de negociació i no deia “estarem a la mitjana”.
Evidentment aquest redactat no va ser el problema, el
problema de la transitòria novena i les inversions estatutàries
varen ser altres, varen ser que no es varen mantenir en el
temps, no hi va haver aquestes dotacions anuals que hi havia
d’haver i hi va haver el problema de la programació de les

actuacions al llarg dels temps per a la formalització dels
convenis.

Per tant, el nou instrument, què diu? Que cada any
s’inclourà al pressupost general de l’Estat, imperatiu; que la
dotació es fixarà d’acord amb una metodologia consensuada,
per tant una garantia que no hi havia a la disposició transitòria
novena; que aquesta partirà de la base de la inversió mitjana en
el conjunt del territori.

Per tant, evidentment que hi haurà d’haver una negociació
per fixar aquesta quantitat inicial. Nosaltres consideram..., per
exemple els 50 milions que era la proposta del Partit Popular,
la consideram totalment insuficient, però no consideram que
sigui un redactat dolent i més també, amb la clàusula que s’ha
afegit, a l’article 20.3 , que és que els projectes puguin ser
objecte de reprogramació amb l’objectiu de garantir, i llegeix
textualment: “la íntegra execució de totes i cadascuna de les
dotacions anuals del factor de sostenibilitat”. Ens sembla una
previsió imprescindible, vist com van anar les inversions
estatutàries.

Per tant, ja per acabar, entenem que aquest REB -com deia-
no és el REB definitiu, no és el REB que serveixi per
compensar totalment la nostra insularitat, però, vist com han
anat les coses, és una passa important i és una passa que hem
de valorar positivament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta del Govern, no cregui que em fa molta il·lusió
aquesta intervenció, el nivell d’il·lusió del Sr. Reus, és a dir
que.... se l’ha vist poc emocionat. Agraesc la feina feta, sense
cap dubte, agraesc que vostè hagi estirat del carro, com no
podia ser d’altra manera, d’intentar aprovar un REB, em sum
als seus agraïments a la part de la societat civil que ha
col·laborat per a això, i jo crec que el seu gran èxit és un, el
seu gran èxit, que és el més gros de tots , és haver ajudat a
conscienciar la societat balear que és imprescindible un REB
que compensi la insularitat. 

Aquest és l’èxit, i desgraciadament aquest no es trasllada
a un document, i jo no vull vendre una expectativa distinta -i
m’agradaria equivocar-me- a la societat d’una cosa que
tanmateix d’aquí a un any la gent la podrà mesurar, la podrà
posar damunt la bàscula i ho podrà veure. Com li dic, la
conscienciació és per a mi la part més important.
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La segona part important positiva que veig en això és que
obrim amb l’Estat espanyol una cosa com si fos un espai de
diplomàcia on ser capaços de poder parlar que aquí hi ha uns
costos que no es compensen i que patim fa quaranta anys, i que
algú els avalua... una pèrdua de negoci de 8.000 milions
d’euros que podrien produir les dones i homes de Balears en
l’economia que tenim cada any més, si no tenguéssim la
insularitat; 8.000 per 10, 80.000, eh?; i 80 i 80, 160; i 160 i
160, 320; és a dir, 320.000 milions d’euros més hagués pogut
produir i ser molt més solidària Balears amb l’Estat espanyol
els darrers quaranta anys. Això és la realitat, això és el compte
de la vella, això són vuits i nous i cartes que no lliguen, és la
realitat.

La il·lusió  del 2015, quan vàrem començar aquesta
legislatura, era canviar les coses que afectaven tres cames
clares del que fa caminar una economia, que són els doblers,
i eren tres coses clares i vostè les explicava al seu discurs
d’investidura que eren: per una part, tenir un nou finançament;
tenir, per una altra part, un règim especial; i tenir, per una altra
part, una inversió del pressupost de l’Estat, de competències
de l’Estat que realment arribassin i que això canviàs. 

Acaba la legislatura, presidenta, i vostè avui fa una
intervenció aquí, que li agraesc sense cap dubte, i ens posa en
valor el règim especial.

Nosaltres tenim molts dubtes, del sistema de finançament
res de res, res de res, ni Rajoy ni Sánchez. El tema d’inversió
de l’Estat, no hem anat..., inversió de l’Estat, a mi m’agradaria
aclarir..., només si aclaríssim això avui hauríem guanyat molt,
i especialment amb els mitjans de comunicació, aquesta
mitjana de la qual parlam, d’arribar a la mitjana d’inversió de
l’Estat és perquè l’Estat no arriba a la mitjana d’inversions en
capítol 6 i capítol 7 de les competències que són de l’Estat.
No parlam de competències que són nostres, no, no, de
competència de l’Estat, com justícia, com costes, com ports,
com aeroports, com seguretat, Guàrdia Civil, Policia
Nacional, l’Estat no arriba a la mitjana, i per això nosaltres
diem que tenim durant deu anys que ens han ingressat com a
mínim 170 milions menys, però si els haguessin ingressat no
eren del Govern aquest milions, eren de les competències de
l’Estat, per la qual cosa hi hauria més policies, hi hauria més
quarters, hauríem pogut fer habitatges per a funcionaris de
l’Estat, tendríem més jutjats, tendríem més jutgesses i jutges.
I ara resulta que nosaltres diem: si aquells no arriben a la
mitjana, nosaltres hem obert un espai on podem parlar
d’energia, on podem parlar de transport,... perquè ens ho
donin. Però això vol dir que acceptam que amb les seves
competències no arriben a la mitjana de l’Estat, amb la qual
cosa la justícia -la justícia-, la policia, costes, aeroports,
s’anirà deteriorant cada vegada més de competències de
l’Estat, i això sobretot s’ha de dir, Sr. Pericay, a Ciutadans, no
a vostè, al Sr. Rivera, i a aquests de Vox que vénen, i a Casado,
que fa fiuuf!, amagos d’aquests, de recentralització que més
valdria que primer les competències que encara són de l’Estat
les tenguéssim ben finançades: la policia, que falta més d’un
35% de dones i homes al cos de Policia Nacional; la Guàrdia
Civil, que falta més d’un 38% d’homes i dones a la Guàrdia

Civil; jutges i jutgesses, que en falten, falten jutjats, falten
edificis.

I nosaltres diem: si aquests no fan això, nosaltres podem
discutir bilateralment que aquests 170 milions d’inversió que
hauríem de fer amb les seves competències, els puguem fer
nosaltres amb altres coses que també són necessàries. Però és
que les altres coses que són necessàries, per què les firmen
amb el País Basc? O per què estan damunt els pressuposts
generals de l’Estat? No tocaré el sistema de finançament.

Fiuuf!, és que és mal de pair, és que ens deixam enganar, i
entenc que vostè ha fet una passa, perquè son duros de pelar,
perquè -com he dit moltes vegades-, se’n fumen un puro de
nosaltres, es fan comptes que aquí sempre estam de vacances,
i ens veuen així. Jo parl amb ells a l’estiu, quan passen pel
restaurant, i es fan comptes que tot és igual que el juliol i
l’agost, i els meus amics bascos, catalans, madrilenys, que puc
fer venir qualque vegada a qualque esdeveniment familiar, en
el març o el febrer diuen: tens raó, això no és com el juliol i
l’agost. Què et pensaves, plat de faves, que aquí, com deien,
fermam els cans amb llonganisses? No, aquí es pateix molt.

Presidenta, capítol 1, energia, podem fer coses en energia,
tal i qual, no, nada. Planificació energètica, article 4, del títol
I: “la planificación energética de la comunidad autónoma
de las Islas Baleares deberá considerarse un hecho
insular”, hem descobert Amèrica, Américo Vespucio, o
Cristóbal Colón, m’és igual, és evident, ho diu ja la
Constitució. Després diu: “el Gobierno promoverá la
interconexión eléctrica entre las islas, al objeto de avanzar
en la integración de los sistemas eléctricos aislados de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera”. Però si ja ho havia
aconseguit el conseller Pons, i ara resulta que hi ha un segon
cable a Mallorca. Se n’ha parlat sempre, Red Eléctrica ha
planificat el de Menorca, ha planificat presidenta. És a dir ,
això és de perogrullo, no ha de ser aquí, ens ho deuen per la
Constitució i el nostre Estatut.

Però ve una altra cosa encara més greu, diu: “el Gobierno
fomentará la sustitución tecnológica de la generación
eléctrica en las Islas Baleares por fuentes de energías
renovables y bajas emisiones”. Però si ho hem aprovat a la
Llei de canvi climàtic, és evident! Però vaig més lluny, diu el
punt 5 d’aquest títol I: “con el fin de reducir la
vulnerabilidad inherente del transporte eléctrico en las
islas y las mayores dificultades de la reparación del mismo
en caso de avería, -Menorca, Menorca, Menorca-, la
planificación de la red del transporte de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares tendrá entre sus objetos
alcanzar niveles de seguridad y de calidad de suministro
equivalentes a los del sistema peninsular”. És que el Pla de
contingència que havia de tenir Red Eléctrica per a Menorca
era per aconseguir nivells de seguretat i qualitat de
subministrament equivalents al sistema peninsular. Ja teníem
la fórmula per fer-ho, està establert que el Govern balear i el
Govern central ho han d’autoritzar.

Què hem d’estar contents i no podem estar enfadats
d’això? Bé, bé.
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El REB, el 75%, com que no tenc temps suficient, és del
que volem parlar. El 75%, ens l’han clavada doblegada. Tots
dieu, tots dieu que el 75% no garanteix el 75% perquè ens
apugen els preus dels bitllets d’avió, el que havíem
d’aconseguir en aquest document era la tarifa plana i, si no, no
posar-ho, perquè l’objectiu és tenir una tarifa plana, i el 75%,
com que el teníem per una llei de pressuposts, no passeu pena.
Estratègia, punyetes! Però grossa, no petita!

I l’altra qüestió i acab, perquè no puc fer més, transport de
mercaderies. Vostè m’agradaria que em digués aquí quines són
les mercaderies que realment tendran el 65%, si és capaç de
dir-me’n 20 jo ja em donaré per satisfet, totes les que pugui
d’agrícoles me les digui, les agrícoles m’interessa que me les
digui, perquè la presa de pèl que hi ha hagut amb les
mercaderies agrícoles, amb el decret que ara hi havia d’ajuda
del 30% que ha passat al 65% i que la Delegació de Govern se
n’ha fumat un puro, així de gros, però!, i resulta que m’ha
d’explicar, Sra. Presidenta, si el tema del 20% de valor afegit,
no és aquesta delegada del Govern, ella encara no ha convocat
el decret d’ajudes del 2018, que es fa al llarg del 19, sé del
que parl, no parl de la Sra. Delegada actual; digui’m si els
temes agrícoles hi entraran. I sobretot, vostè sap una cosa, que
entrarà en vigor d’aquí 9 mesos diu el decret, sempre i quan
esper que m’ho reconegui, que modifiquem el decret de
minimis, perquè si no tampoc no entrarà en vigor.

Hi ha més gent que sap que viure a Balears és més car, no
parl dels de fora, parl dels d’aquí, perquè aquí n’hi ha que són
masoquistes i els agrada pagar. Per la qual cosa, el més
important és això i l’espai de diplomàcia, no afluixi, la vida és
difícil.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el diputat Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Per al nostre grup aquest no és un bon règim
especial, però açò no vol dir que no l’haguem d’acceptar o que
no hagi costat molt aconseguir-lo, ha costat moltíssim
aconseguir-lo. Però, una vegada sabem que el descompte de
resident seguirà essent absorbit per les companyies, en
detriment dels residents, i sobretot dels no residents, quan
veiem que seguirem pagant, especialment Menorca, que paga
la benzina més cara de tot l’Estat, açò continuarà, o que el
transport de mercaderies seguirà restant competitivitat, doncs
nosaltres no podem dir que és, entre altres motius, un bon
REB. I insistesc, açò no vol dir que, davant algunes de les
propostes que sense cap dubte són positives i és el que ara
tenim, no ho haguéssim d’acceptar.

Per a nosaltres aquest document té massa “podràs”,
“podràs fer açò”, “podràs fer allò”, de fet en té exactament 13,
13 “podràs”. No és... -13, jo n’he comptats al meu Google, el

meu cercador me’n troba 13-, no és el règim que les illes
pensam que es mereixen, ni el que necessitam per
desenvolupar-nos com a país, per ser competitius i per ser
generadors de benestar, nosaltres ho hem dit ja altres vegades,
per a nosaltres és insuficient. No és un bon règim, no tant pel
que diu, que també en algunes coses, com pel que no diu. El
règim és evident que és millor que el règim del 1998,
infinitament, perquè el règim del 1998 era poca cosa més que
no-res. Però deixi’m que digui i reivindiqui que és molt pitjor
que el règim del 1995, del 1995, que va sortir d’aquesta
cambra, i que doncs es va convertir en no-res. Mirin aquest és
el del 1995, els 73 articles, i aquest és el del 1998, amb 32
articles, pel camí doncs van caure 41 articles, el substanciós
d’aquella. 

Però aquell era un bon règim especial i per a nosaltres
tenia moltes virtuts, primer, que era una proposta sorgida
d’aquesta cambra, no de negociació entre executius, sinó pel
Parlament. Aprovada amb prou unanimitat, no amb total
unanimitat, tampoc no entrarem en el detalls. I que doncs
emmarcava molt un horitzó que s’assembla molt més a la
proposta inicial que havíem pactat amb la societat civil i en
aquest Parlament. Nosaltres pensam que no és una qüestió de
tot o res, però tampoc no és una qüestió de conformar-se amb
qualsevol cosa i nosaltres no ens volem conformar, no volem
viure ni fer política des del conformisme de millor açò que
res, millor açò que res no pot ser aquesta la manera de fer
política.

Per açò dic que reivindicam aquelles virtuts del 1995 i en
el 1995 hi havia 2 o quasi 1 “podrà” i era a l’article 3, esforç
financer, que deia: “l’existència del règim fiscal i econòmic
especial de les Illes Balears no podrà provocar de la
disminució de la despesa pública estatal corrent i d’inversió
destinada a l’arxipèlag”. Plantejava, i tampoc no... però, un
fons d’insularitat ben diferenciat que garantia d’inversions a la
mitjana de l’Estat.

Quins són els tres elements que m’agradaria, amb el poc
temps que tenim, esmentar? D’energia no hi entraré. Un, sense
cap dubte, és el transport, el 75% de descompte, efectivament,
s’incorpora per llei, açò ho reivindicàvem i de fet, la proposta
que va sortir d’aquesta cambra anava en aquest sentit, però
doncs vull recordar, ningú no ho ha esmentat, que ens quedam
amb el 55% del transport marítim entre illes, el 50%, no el
75%, al 75 hi arribam amb recursos d’aquesta comunitat
autònoma, i açò també era una reivindicació. Ho dic perquè
aquesta diferència i aquesta interpretació que fa l’Estat, no ho
hem aconseguit.

També deixa en un “podrà” establir obligacions de servei
públic, però res més faltaria, el que passa és que ens agradaria
que les obligacions de servei públic en què ja hi ha prou acord
i consens, com per exemple l’OSP Menorca-Barcelona, doncs
l’hagués recollida específicament.

No incorpora un sistema de tarifa màxima o tarifa plana,
com ara es deia, que eviti l’increment dels preus per part de
les companyies, i aquesta hagués estat una important aportació
nova.
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Quant al transport aeri i marítim de mercaderies, bé, com
en el transport de persones s’incorpora una compensació, en
aquest cas del 65%, però tot queda subjecte, i a la disposició
transitòria primera ho diu, a la reclamació de modificar el
règim, el reglament, perdó, de minimis, queda subjecte a açò,
cosa que abans del 98 no es fixava a priori, donant més marge
per justificar situacions concretes derivades de la insularitat;
ara, en canvi, ho deixa clarament delimitat. És evident, per tant,
que l’actual regulació no permetrà compensar adequadament
els costos i, per tant, no dóna resposta a les principals
conseqüències de la insularitat en relació amb les
mercaderies.

En cogestió aeroportuària... no en parlam. En tarifes i taxes
aeroportuàries, sí que en parlam, però diu “podrà”, “podrà”. En
transport terrestre crec que sí que hi ha una gran aportació,
amb el reconeixement del transport terrestre públic com a
servei públic essencial, i açò permetrà accedir al finançament
directe del pressupost general de l’Estat.

Quant al fons d’insularitat, independentment del que
tinguem i que, insistesc, no vol dir que no haguéssim
d’acceptar, crec que hi ha coses que no m’agrada assumir, i no
m’agrada assumir la idea que el fons d’insularitat ha de ser
d’inversions per arribar a la mitjana de l’Estat, perquè el fons
d’insularitat, a la disposició addicional sisena, no diu açò; açò
ho diu a la disposició transitòria, que diu que, mentre no
tinguem un nou règim, doncs la inversió de l’Estat s’establirà
atenent la inversió mitjana; efectivament, açò ho diu així, però
crec que s’ha jugat sempre, des del 95 i des del 98, a aquesta
ambigüitat, una ambigüitat que veim i apareix de manera
permanent a tots els documents, en el document que teníem
d’inici, en què el fons d’insularitat parla del fons d’insularitat
i de la garantia; els documents a posteriori que vénen,
exactament també, i les definicions també, fins que un dia al
PowerPoint apareix clarament inversió garantida mitjana
d’inversió de l’Estat com a mecanisme de regulació del fons
d’insularitat, però no era aquest el principi. Jo ho vull retreure
només per ser coherents i reivindicatius. Tampoc no ho era, la
proposta de REB del Partit Socialista, tampoc no ho era, la
registrada no fa tant..., el 2015, si no ho duc malament. Per
tant no era aquest el camí.

Que avui haguem arribat aquí?, d’acord; que ho hem
d’acceptar?, d’acord, però no pot ser, crec, el nostre discurs
i el nostre relat.

Ens queda una altra qüestió molt important: quines
inversions? Açò no queda definit ni delimitat. Què entenem
per inversions? Jo entenia, il·lús de mi, que inversions eren
capítol 6 i capítol 7; però de quina inversió de l’Estat parlam?,
perquè les dades en aquest sentit hem de reconèixer que són
molt poc clares. Parlam de tota la inversió o de la inversió
territorialitzada?, parlam d’inversió directa o parlam també de
les transferències de capital?, parlam d’inversió pressupostada
o d’inversió executada? Queden tants de dubtes que
efectivament haurà de ser molta voluntat política per veure
finalment en què es tradueix aquest REB.

Aquesta vinculació, insistesc, del fons amb la garantia
d’inversions no ens agrada com a relat i ens preocupa, i ens
preocupa per diversos motius. Primer, perquè sembla que ho
restringeix a inversions; a mi em continua preocupant, perquè
quan parla de prioritats i parla de beques... jo la relació entre
inversions i beques em costa, a no ser que quan parlam
d’inversions en parlam en un altre sentit; i per a nosaltres el
tema de les beques és fonamental, de fet en el règim especial
està inclòs, però està inclòs per ser desenvolupat a través
d’inversions; què entenem per inversions? També ens
preocupa perquè la garantia d’inversió pública, les inversions
a les illes, no dependrà tant de les necessitats lligades a la
insularitat com a la inversió que es faci en matèria de l’AVE
o de carreteres d’interès general, perquè si és així i les
inversions de l’AVE cauen açò ens afectaria negativament a la
dotació del fons, i fent ficció, si volen, si la inversió de l’Estat
cau i s’iguala amb la inversió que fa a les Illes la diferència
serà zero i el fons quedarà sense dotació. És que el discurs, el
relat, si és aquest és perillós; per tant vol dir..., perquè si el
fons es regula a través d’aquest mecanisme, jo el que dic és
quina relació té amb la insularitat?, perquè els problemes
d’insularitat continuaran, els problemes d’insularitat
continuaran, però en canvi la quantitat d’aquest fons,
dependent d’aquest mecanisme, doncs depèn de la inversió que
faci l’Estat en AVE..., bé...

En definitiva, tot fa pensar que el fons dóna la sensació...,
algú no trobaria (...), perquè és un lectura que és una pròrroga
d’aquella disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia, una pròrroga de cinc anys, una disposició de la
qual hem tingut molt mala experiència, amb virtuts que ja ha
exposat la presidenta, eh?, és a dir, de poder renegociar, etc.,
etc., sense cap dubte, però dóna la sensació que és una
pròrroga de cinc anys d’aquesta... I vull recordar que ja no sé
quants de milions, tenia apuntat 1.200 però ha anat variant; del
que havien de ser al que hem tingut hi ha una diferència
astronòmica; si havien de ser 1.200 milions en aquells set
anys, doncs no hem arribat als 300 executats. Per tant si
aquella és l’experiència d’una llei orgànica doncs m’espanta,
ens espanta i  ens preocupa, i hem de mostrar el nostre
escepticisme respecte del que passarà amb aquesta llei en
aquest moment.

Nosaltres -i acab- creim que un element que ha faltat i falta
en aquesta comunitat, i ens hi hauríem de comprometre tots,
és falta d’estratègia, (...) crec que el portaveu d’El Pi. El
problema no crec que sigui tant de contingut, que també, i en
el cas del règim especial el contingut crec que és l’estratègia
comuna d’influència, de capacitat d’influir de les forces
polítiques i del Parlament davant els grups, davant els lobbys,
davant els despatxos de Madrid. Amb el REB de 1998, segons
el Govern, segons el Govern en un document intern del
Govern, deia en aquell moment -del 98!- deia que vam perdre
1.300 milions d’euros, en aquest estudi, i és un estudi del
Govern, no del govern actual però que va elaborar el Govern
en el seu moment, que valorava, que avaluava el
desenvolupament del règim del 98!, que diu poquíssima cosa,
que quasi no diu res, diu que vam perdre 1.300 milions d’euros
entre 2001 i 2006. Entre 2007 i 2014, per la disposició
transitòria de l’Estatut d’Autonomia, n’hem perdut 1.400...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, hauria d’anar acabant, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... -sí-, 1.300, 1.400; quants n’haurem de perdre més?

Crec que avui ens toca ser rigorosos i, sobretot,
reivindicatius; per açò podem valorar l’esforç del Govern però
sense cap dubte hem de dir que queda molt de camí per
recórrer, molta unanimitat i molta fortalesa perquè aquest
REB que anunciam sigui realment una realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Esperarem un poquet, perquè si m’he de dirigir a la
presidenta i no és aquí serà un poc difícil ..., si no hi té
inconvenient.

(Pausa de l’intervinent)

Bé, Sra. Presidenta del Govern, senyores i senyors
diputats, bon dia. Em sap greu dir-li-ho, però una vegada més
arriba tard, i no li dic per aquesta sortida d’ara...

(Algunes rialles)

... ja li ha passat amb altres compareixences, record, per
exemple, la que va fer fa quasi dos anys justos, dia 7 de març
de 2017, per retre comptes aquí de la Conferència de
Presidents autonòmics que havia tengut lloc dia 17 de gener
d’aquell mateix any; quan va arribar el seu balanç, aquell balanç
-permetrà que li ho digui- ja no interessava a ningú. Ara passa
un poc el mateix, vostè arriba tard, tardíssim; si llavors havien
passat dies, aquesta vegada en realitat han passat anys, i és que
de què serveix tot això que ens ha dit? Com és que no ha
comparegut aquí en cap moment durant aquesta legislatura per
explicar-nos com anaven aquestes negociacions entre el seu
govern i el Govern central? Com és que no ho ha fet ni tan sols
aquests darrers mesos o les darreres setmanes, quan anava
dient a qui volgués escoltar-la que el desenllaç era cosa
d’hores? I això em sembla que només té una explicació ,
presidenta: vostè no compareixia perquè no tenia res a dir, o
com a mínim res de nou a dir, res de nou a explicar.

Les negociacions, especialment en els darrers nou mesos,
quan han governat els seus a Madrid, han estat realment un
fracàs i la prova d’aquest fracàs la trobam en aquest règim
especial, en aquest REB que avui ens ha presentat, un REB que
quasi no difereix des del 1998 des del punt de vista de les

concrecions que conté. Han passat vint anys i seguim
pràcticament on érem.

Si, com vostè anava prometent des del mes de setembre
passat, hi hagués hagut progressos en les negociacions ara no
tendríem aquest règim especial falsament renovat, en tendríem
un de millor, un de més just, amb les compensacions que ens
corresponen per mor de la insularitat i, si realment les
negociacions avançaven, ens vol explicar a tots els presents
per què hem acabat com hem acabat? O sigui, amb les
butxaques quasi buides.

Miri, els que m’han precedit en l’ús de la paraula han donat
a entendre..., a mi m’ha fet una especial angúnia, he passat pena
pel Sr. Reus, perquè ha fet uns equilibris realment elogiables
per intentar des del Govern, que evidentment no li queda més
remei que fer-ho així, defensar aquest REB.

Dimarts passat, presidenta, ja li vaig dir que entre les seves
explicacions de dia 21 de febrer al Consolat de Mar,
reportades per la meva companya Olga Ballester, però també
pels mitjans de comunicació, evidentment, i els tics que vàrem
poder llegir finalment al BOE dos dies més tard, hi havia
evidentment una distància, i no una distància petita, sinó més
aviat sideral, per utilitzar un adjectiu que ja ha sortit avui de
matí, per no parlar evidentment de la distància que hi ha entre
les propostes d’aquest document cap a un nou REB, que vostè
coneix perfectament, i les mesures que figuren al reial decret
que finalment tenim entre mans.

Si m’ho permet li diré que aquest reial decret és el més
paregut a un document titulat Cap a un vell REB. 

Llevat de les concrecions en matèria de transport a les
quals ja ens hem referit i aquest 75% de descompte en els vols
a la península, el 65 de descompte sobre el cost mitjà del nòlit
del transport per exportacions, llevat d’això, presidenta, no hi
ha res de res, concret.

Dijous passat, al Congrés dels Diputats, la diputada de
Coalición Canaria, Ana Oramas, li deia mirant-la, però
dirigint-se, segons les seves paraules, al poble balear: “que no
les engañen, esto es un canto al sol”. Bé, ja vaig veure la seva
cara també a les imatges, vostè evidentment no hi estava
d’acord, ho entenc, però crec que realment no li faltava raó.

La memòria d’impacte normatiu a què s’ha referit abans el
Sr. Company, evidentment ho deixa ben clar: aquest REB no
afecta els pressuposts generals de l’Estat ni implica cap
despesa. Però, és que, tornant a les paraules de la Sra. Oramas,
el que no va precisar, això sí, és qui ens enganyava, si era el
Govern del Sr. Pedro Sánchez o si era vostè mateixa o si eren
tots dos, que és una altra possibilitat.

En tot cas, ja ho veu, ni els seus aliats canaris, aliats fins
ara com a mínim, la creuen i crec que tenen raó perquè aquest
reial decret no és realment el reial decret que esperàvem,
sobretot quan es presenta com a una superació i una millora al
cap de vint anys d’aquell vell REB del 1998.
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Li record ràpidament els detalls, ja s’hi han referit alguns
que m’han precedit en l’ús de la paraula, però crec que és bo
recordar-ho: el títol I, sobre energia, està ple d’intencions
vagues, el Govern promourà, el Govern planificarà, el Govern
fomentarà, e l Govern podrà establir..., i devora d’aquestes
promeses, d’aquests futuribles no hi ha ni una sola mesura
concreta, jurídicament vinculant, que articuli un nou dret o una
obligació, cap ni una, ni mitja, això sí venga comissions, eh!,
i ja sabem com acaba això de les comissions també.

El títol II, sobre transport, m’hi acab de referir, és l’únic
que conté concrecions, ja les he esmentades i no fa falta -
crec- tornar-hi.

I el títol III crea una reserva d’inversió anomenada “factor
d’insularitat”, però ho fa de nou d’una manera tan vaga que això
i res -i  em sap greu dir-ho així- és el mateix. Per posar un
exemple, si parla d’inversió mitjana de l’Estat “en base a” és
concretament la fórmula, una base vol dir un element de
referència, no vol dir una equivalència, però ni tan sols es
precisa com s’ha de calcular aquesta inversió mitjana de
l’Estat, és una altra cosa inconcreta que en el text tampoc no
figura. I, en tot cas, aquesta part de l’articulat, com la resta, no
servirà desgraciadament per a res, perquè no serà vinculant per
als successius governs a l’hora d’elaborar els pressuposts
generals de l’Estat.

Vostè sap que el Tribunal Constitucional ho ha deixat ben
clar, quan el Govern central redacta els pressuposts generals
de l’Estat no està obligat per una norma del mateix rang de
llei, només hi està per una llei orgànica que estigui, per tant,
per sobre.

Per tant, presidenta, la pregunta és obligada: de què ha
servit tot aquest viatge? De què han servit aquests quatre anys
de mobilitzacions a la societat civil, per no parlar dels intents
anteriors? De què ha servit anar teixint aquest estat d’opinió
basat en l’existència d’un greuge? El Sr. Font ho considerava,
evidentment jo també ho crec, és a dir, que des del punt de
vista de campanya, la necessitat del REB és indiscutible que
s’ha produït, però, evidentment aquest tipus d’estat d’opinió
també el que tenen després o poden comportar és una
frustració. Vostè fa to t e l possible perquè ningú no quedi
frustrat amb aquest REB, em sembla molt bé, però la realitat
és la que és, i s’ha d’explicar als ciutadans què es pot fer
realment amb això en aquest moment. Una altra cosa,
evidentment, és parlar del futur i de si tenim un govern que fa
això o que fa allò altre, però parlam d’ara, evidentment d’un
text, d’un reial decret que s’ha aprovat.

I evidentment jo també li he de recordar que això s’afegeix
a un altre fracàs, al fracàs del nou sistema de finançament, que,
com sap vostè, era una altra d’aquestes tres potes de què
parlava també, crec, el Sr. Jaume Font, i que finalment no s’ha
concretat en absolut, i no és només evidentment un tema que
tengui a veure amb el Sr. Pedro Sánchez i els seus mesos de
govern, també evidentment amb tots  els governs del Partit
Popular abans, que l’han precedit, però, en tot cas, som on
som i evidentment d’això tampoc no ens en podem felicitar.

Finalment hi havia també la qüestió evidentment de les
inversions en els pressuposts generals de l’Estat, jo l’altre dia
li deia que serà recordada -i li ho deia amb carinyo, eh- com
la presidenta “ni-ni-ni”, perquè ni REB ni inversions generals
de l’Estat ni nou sistema de finançament.

En fi, és per tot això que ara record que nosaltres no vàrem
donar suport a aquest REB i que no n’hi vàrem donar al
Congrés dels Diputats, ens referíem ja a un text concret que
era, evidentment, aquest reial decret. No hi vàrem votar en
contra, perquè certament no ens oposam a l’aprovació d’això,
però, per una qüestió de coherència i malgrat del que pugui dir
el seu “palanganero”, aquest senyor que té aquí davant,...

(Remor de veus)

... jo crec que realment el que s’havia de fer era abstenir-se,
per responsabilitat també... Sí, utilitz aquest terme perquè de
vegades, de vegades, fa l’efecte quan aquest senyor intervé,
que realment aquí està fent la feina bruta...

(Remor de veus) 

... i d’alguna manera evidentment... és una imatge gràfica que
crec que explica bé en què consisteix.

Bé, en tot cas, li deia que ens vàrem abstenir i evidentment
ens vàrem abstenir per no contribuir a aquest engany, a aquest
canto al sol al qual feia referència abans la senyora... al Ple
del Congrés dels Diputats, la Sra. Oramas.

Evidentment, vostè ha parlat d’avantprojecte i jo no dic que
de l’avantprojecte no en vull parlar, però si parlam ara d’una...,
parlam realment d’una concreció, un avantprojecte no deixa de
ser en aquest cas més aviat una mesura electoral, i això no és
que jo sàpiga un debat de tipus electoral, em sembla molt bé
que estigui això preparat allà com a una arma de cara a
aquestes pròximes eleccions, però evidentment crec que avui
del que hem de parlar és de les concrecions que tenim aquí, de
fets, en tot cas.

I ja per acabar, Sra. Presidenta, i senyores i senyors
diputats, els ben assegur que nosaltres seguirem lluitant per un
vertader REB, per un règim econòmic i fiscal, però de bon de
veres i que en aquest sentit no diferirem en absolut de la
postura que hem tingut fins ara, això sí, per un règim
evidentment que haurem d’harmonitzar amb la Unió Europea
i haurem de veure com es pot produir aquesta harmonització,
i amb un règim sobretot de mesures concretes reflectides en
partides pressupostàries concretes, que és el que crec que tots
hauríem de voler perquè si no ens movem realment en un
terreny incert i -insistesc en el que els deia abans- no
afavoreix ningú crear falses expectatives, perquè després
vénen frustracions que ja no són falses.

Res més. Moltes gràcies.

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

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé, bon dia. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats . Jo he de reconèixer que amb aquesta etapa de
postaprovació del REB, la veritat és que alguns partits m’han
despistat una mica, sincerament, i crec que, sobretot el Partit
Popular i també Ciutadans, han tornat a caure en incoherències
d’aquestes que a mi ja saben que m’agrada treure-les aquí.

Jo he apuntat sense intentar ser exhaustiu, he apuntat un
parell d’epítets que li han dedicat al REB com, per exemple,
el Sr. Company ha dit: “tomadura de pelo, fraude, engaño,
votar este REB y nada es lo mismo, payasada”; el Sr. Marí
Bosó: “colmo del frenesí, pantomima, espejismo,
incapacidad de Armengol de defender un REB en
condiciones, palabrería insustancial e intrascendente,
electoralismo barato”; el Sr. Costa, un altre dels gurus del
Partit Popular en matèria econòmica: “un papelito, REB frau,
oportunidad perdida”. Jo he arribat a la conclusió que deu
ser l’argumentari, l’estratègia del Partit Popular, sobretot
després d’escoltar en Casado que deia: “felón, traidor,
il·legítim, mentider compulsiu, deslleial, mediocre, okupa i
d’altres, etc.”, es veu que l’estratègia del Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

... ara deu ser aquesta i, en fi, des de Madrid diuen una cosa i
vostès a complir.

El que deia que m’ha despistat i m’ha mig descol·locat és
que, just després de dir tot això que he llegit, van i hi voten a
favor, no només hi voten a favor, no només hi voten a favor,
sinó que, a més, diuen: “este será el mismo REB que ya
estaba negociado, casi idéntico al que elaboró Montoro en
marzo de 2018”. I, és clar, un diu, després de dir això, hi voten
a favor i diuen que és el mateix que ja tenien fet amb Montoro,
i dius: com volen que la ciutadania els prengui seriosament?
Com volen que la ciutadania els prengui seriosament, si
vostès, vostès, mai no s’han pres seriosament el REB? Mai, no
se l’han pres seriosament, s’han pres tan seriosament el REB
que aquí hi ha hagut dos fòrums de REB: un, per a la llei de la
tarifa plana, on varen enviar de ponents al Sr. Gijón i al Sr.
Camps, tota una al·legoria de la seva importància del REB...

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

..., i l’altra, la comissió a la qual vostè feia referència, i que no
s’havia reunit, que hi varen enviar el Sr. Nadal, amb tot el
respecte al Sr. Nadal, però estarem d’acord que no ha estat un
diputat amb el més pes del seu grup, i  l i  tenc el màxim
respecte al Sr. Nadal, i una altra vegada el Sr. Camps; amb la
qual cosa podríem concloure, sense temor a equivocar-nos,
Sr. Company, que vostè aquí ha pujat com a tercer suplent,
com a tercer suplent.

(Alguns aplaudiments)

D’entrada el que no poden consentir, i això es un...,
evidentment...

(Remor de veus)

..., no, fins ara, fins ara no he dit cap dada, he dit dades, no he
dit cap opinió, ara en diré una, el que no poden consentir és
que siguin dos governs socialistes, un a l’Estat i un aquí, que
hagin aprovat aquest document, un document que és històric
i per això el varen votar a favor; la meva interpretació del seu
vot a favor és perquè no es volien quedar una altra vegada
arribant tard a una cosa com aquesta, perquè d’aquí a vint anys
encara li haguessin pogut retreure que no l’havien votat a
favor, perquè evidentment consideren que és un bon
document. No hi ha altra explicació, no hi ha altra explicació. 

Aquest document serà com..., el reivindicarem com la
sanitat pública, la Llei del matrimoni homosexual, la Llei de
violència de gènere, la Llei antitabac, que vostès ara les fan
seves, però que evidentment no només les varen votar en
contra sinó que hi varen fer campanya en contra, una mica com
el que ha passat ara amb aquest REB.

Miri, un altre exemple de per què creiem que no creuen en
el REB, l’Estatut d’Autonomia ja preveia les inversions
estatutàries, ja les preveia durant set anys, que havien d’acabar
a l’any 2014, ja ho ha dit la presidenta en el seu discurs, fins
a l’any 2010 el Sr. Zapatero sí que va complir amb aquestes
inversions estatutàries, va ser arribar el Govern del Partit
Popular y nunca más. El problema és que venia amb un
condicionant, qui havia de proposar el conveni havia de ser la
comunitat autònoma i quasi to ts els convenis anaven a
carreteres i a transports, i qui era el conseller de la matèria?
El Sr. Company, efectivament. Vostè no va proposar ni un
conveni, és més, va renunciar a 300 milions d’euros de
transport ferroviari, però no passa res, com diria el Sr. Camps:
ara va de bo!, ara em present com l’adalil del defensor, el
baluard del defensor de les -sí- de les reivindicacions
històriques d’aquesta comunitat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, posaré un altre exemple, idò, si..., després de
tomadura de pelo, fraude, engaño..., diu que aixequi el
nivell, en fi.

Un altre exemple, a veure si aquest l’entén, com és
possible que amb majoria absoluta a Madrid i aquí durant
quatre anys, a l’any 2014 s’havia d’acabar, ni tan sols es
reclamàs el 75% del transport de persones, ni el 65% de
mercaderies? Qui ho havia de demanar? Qui gestionava aquesta
conselleria? El Sr. Company. No ho va fer, no ho va fer, ni va
reclamar pujar la bonificació del transport, ni de
mercaderies..., ni de mercaderies ni de persones. Per tant, no
vengui aquí dient què hauria de ser. 

(Remor de veus)
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Ara acusen aquest REB, han dit un parell d’altres coses,
d’entrada també un altre argument, com és possible, avui ens
ha dit que vàrem deixar perdre amb el REB del 2015 190
milions? Ho ha dit, ho ha dit. A mi m’agradaria saber com és
que a l’any 2015 el calculaven, el Sr. Marí Bosó, en 115
milions d’euros. No, no, vostè ha dit que hem deixat perdre
190 milions quatre anys, quatre anys, per tant, l’any 15 ja eren
140 milions. Per tant, es calculaven 115 milions, los panes y
los peces, Sr. Company, miracle dels pans i dels peixos. 

(Remor de veus, a lgunes rialles i rialles de
l’intervinent)

Miri, el decret surt amb moltíssimes obligacions, amb
moltíssimes obligacions, i el fons d’insularitat està garantit
que com a mínim, com a mínim serà la mitjana, el que passa és
que ho llegeixen amb certa perversió, tal vegada perquè, com
que vostès no reclamaven les inversions estatutàries, deuen
pensar que poden no complir. Però, quina interpretació hi cap
en aquesta afirmació? “Se incluirá como dotación en los
presupuestos generales de cada ejercició una asignación
de factor de insularidad”. És futur, és imperatiu, és
obligació, se incluirá, és futur.

Que diu que hi ha una memòria, el Sr. Pericay i el Sr.
Company, que diu que no té impacte pressupostari. És clar, és
que no en té, però saben per què? Perquè en el pressupost de
l’any 19 el que fan no és incrementar la despesa, sinó
redistribuir la despesa; l’obligació ve de les altres partides, és
clar que sí, ve de les altres partides, de les altres partides que
no estan territorialitzades que, per aquest article, hauran de
venir aquí fins arribar a la mitjana d’inversions
territorialitzades. Això és el que diu aquest article i que
vostès, perversament, interpreten, absolutament de manera
perversa l’interpreten, de manera perversa, però, l’interpreten.

Jo, Sr. Nel, quan..., Sr. Martí, quan diu que hi haurà 13
“podrà”, que a mi me’n surten dotze, i ho ha comptat
l’ordinador, ha de ser que..., també estaria bé que algú quan diu
això digués que dels 12 “podrà” hi ha, per exemple, una
bonificació que podrà ser compatible amb..., tres “podran” fer
una cosa sense disminució de recursos, no “podrà” ser inferior
a..., -perquè tots aquests sumen, eh!- o tres d’energia, del
règim retributiu específic, renovables que “podrà ser”; i
evidentment els que hi ha són els que afecten la Unió Europea,
com la bonificació de les taxes aèries, els (...), l’obligació de
servei públic. Aquestes que no depenen ni de l’Estat ni
d’aquesta comunitat evidentment s’ha de posar “podrà”, i aquí,
només aquí, és condicional. M’agradaria que quan es llegís
almanco, si és com a una crítica, almanco es parlàs.

A mi també em sorprèn una altra cosa, havia acabat amb el
Partit Popular, de Ciutadans, del partit de Ciutadans, jo
pensava que ens explicaria, Sr. Pericay, per què el diputat de
Balears no va assistir a l’hemicicle a defensar aquest REB, o
defensar l’abstenció a aquest REB. Entenc que per a vostès fos
una setmana horribilis, això ho entenc perfectament, i no ho
dic només pel fitxatge del Sr. Bauzá, vostè li ha dit al Sr. Reus
que ha passat pena pel Sr. Reus, i li assegur que tot l’hemicicle

va passar pena la setmana passada per vostè amb el fitxatge del
Sr. Bauzá, però bé això va...

Però com és possible que..., estam d’acord que és el debat
més important d’aquesta legislatura? Sí. Com és possible que
un diputat de Balears no hi vagi i no ho defensi, i no voti el que
sigui? Segurament, jo interpret, i si no m’ho desmentirà,
interpret perquè el Sr. Navarro veia que era un bon REB i de
cap manera no volia tornar aquí dient que s’havia abstingut. És
una explicació, m’ho reconeixerà, si n’hi ha una altra
expliqui’m-la, però de moment hi és.

En definitiva, aquest és un bon REB, és un bon punt de
partida, com ha dit la presidenta, no és el definitiu, no és el
cent per cent, però almanco reconegui una cosa: inclou les
quatre potes amb les quals tothom està d’acord, i en això hi ha
consens, que són les potes que han de compensar els costos
d’insularitat, vertader objectiu d’aquesta norma.

I el Sr. Font també ha dit una cosa molt important, d’aquí
un any ens posarem damunt la bàscula, una expressió que sol
utilitzar el Sr. Font. Molt bé, molt bé, si estam d’acord amb les
potes i d’aquí un any podem traduir i posar-nos damunt la
bàscula per veure quin ha estat el resultat, veurem, amb dades
objectives, si realment ha compensat o no els costos
d’insularitat. I poden passar dues coses, que les hagi
compensades, amb la qual cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover per favor...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... haurem de reconèixer que és un bon REB, o que no les hagi
compensades. I si no les ha compensades tendrem elements
objectius per reivindicar davant l’Estat allò que el mateix Estat
ha dit que compensarà, que és la insularitat.

Per això enhorabona al Govern, a la Conselleria d’Hisenda
i sobretot enhorabona a tota la comunitat de Balears perquè és
un bon REB i compensarà els costos d’insularitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Doncs, passam al torn de contestació
de la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears, té la
paraula na Francina Armengol.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot voldria agrair
a totes les persones que han intervingut en aquest torn de
rèplica, en aquest debat que és un debat important, una
compareixença per explicar què significa aquest avanç en
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termes importants, en termes qualitatius i quantitatius sobre
com l’Estat pot posar mesures per compensar els
desavantatges que significa viure a unes illes, tant per als
ciutadans, per a empreses, com també per a l’administració
pública. Per tant, primer de tot agrair el debat, agrair les
intervencions, agrair algunes propostes i evidentment algunes
qüestions que no compartesc que intentaré contestar o donar
més explicacions per part del Govern de les Illes Balears.

M’agradaria tornar posar en valor allò que s’ha aconseguit
i jo crec que hem d’estar contents, al final és una llei que s’ha
aprovat ja en el Congrés dels Diputats, amb 306 vots a favor,
amb uns discursos que aquí se senten majoritàriament, molt
majoritàriament favorables, i que queda encara molt de treball
per fer. Per tant, jo els demanaria un esperit optimista, perquè
queda evidentment per validar tota la part fiscal i queda seguir
lluitant per executar aquest règim especial que hem aprovat i
per avançar en modificar coses que sens dubte sempre haurem
de modificar des d’aquesta comunitat autònoma.

Avui volia posar en valor dues coses que per a mi són
importants: una és com hem treballat, i això per a mi té una
gran rellevància. Nosaltres, des del Govern, sempre hem dit
que per a nosaltres el diàleg, la capacitat de consens, la
participació, la posada en valor d’aquests sistemes d’una
millor democràcia són absolutament fonamentals i durant tota
la legislatura el Govern ha treballat intensament en aquesta
proposta de règim especial per a les Illes Balears, però ho ha
fet de forma col·lectiva, de forma coral, amb partits polítics,
però sobretot i d’una forma molt clara amb la societat civil
organitzada de les Illes Balears, a la que m’ha semblat que
algun portaveu no hi feia ni una mínima referència, i jo n’hi
vull tornar fer i n’hi vull tornar fer en veu alta i convençuda i
contundent: gràcies a tota aquella gent que s’ha banyat, que ha
fet propostes, que ha vengut a reunions, que ha dedicat temps,
que ha fet debats, que s’ha mogut per les quatre illes, que ha
explicat la necessitat que l’Estat compensàs els desavantatges
de la insularitat, que es tramitàs una llei en el Congrés i en
això hi ha hagut molta gent que s’ha mogut, moltíssima. I jo
els ho vull agrair i crec que és un gran esforç de legislatura,
crec que al Govern li tocava liderar evidentment aquest
projecte de negociació, però que hi ha hagut molta gent
darrera que no ens ha deixat mai tots sols i crec que això s’ha
d’agrair.

I ho vull tornar fer públicament una vegada més, sobretot
a la Plataforma profinançament, però a les entitats
empresarials, als sindicats, als col·legis professionals, a la
Universitat de les Illes Balears, que hi ha treballat
intensament, a moltíssima gent. Per tant, crec que és
important tornar-ho posar en valor. I ho hem fet d’aquesta
manera, parlant molt durant aquesta legislatura amb totes elles
i també entre les diferents formacions polítiques.

I em diuen: bé, vostè no ha comparegut. Escolti’m, jo he
comparegut, crec que som la presidenta que més ha
comparegut en tota la democràcia, però, a més, del règim
especial en aquesta cambra parlamentària n’hem parlat
moltíssim, amb proposicions de llei, amb proposicions no de
llei, amb respostes meves que se m’han fet des dels diferents

grups parlamentaris, que mai no hem tengut cap problema a
donar totes les explicacions i més sobre una norma tan
important com la que necessita aquesta comunitat autònoma.
Per tant, posar en valor el com s’ha aconseguit i posar en valor
el què hem aconseguit.

I vostès diran...., bé alguns es quedaran amb el tassó mig
ple i altres es quedaran amb el tassó mig buit, però jo vull ser
molt franca, feia 21 anys, 21, que no s’aconseguia modificar
una coma del règim especial per a les Illes Balears. Per tant,
tots convendran amb mi que és molt difícil anar a negociar
amb el Govern d’Espanya, ho deixarem així, i aconseguir
modificar aquest règim especial, convendran que és difícil. Hi
ha hagut governs autonòmics que ho han intentat abans que el
nostre, n’hi ha hagut d’altres que no ho han intentat, i també és
una realitat que han renunciat a fer aquesta reivindicació o
aquest plantejament polític de negociació en favor de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, feia 21 anys que no es
modificava i s’ha aconseguit modificar en una legislatura, en
quatre anys tenim un nou règim especial, aprovat ja per
Congrés dels Diputats, i un avantprojecte, que jo  no
ridiculitzaria, Sr. Pericay, un avantprojecte que es tramita, que
no és una carta d’intencions, és un avantprojecte que es tramita
com a projecte de llei i que haurà d’anar a les Corts Generals,
amb un text pactat i consensuat que diu lletra per lletra el que
jo els he explicat quant a les desgravacions fiscals previstes,
tant per a autònoms com per a empreses a les nostres illes. 

I per tant, no és una intencionalitat, sinó que és un
avantprojecte que s’està tramitant i que, guanyi qui guanyi les
eleccions dia 28 d’abril, ha d’anar a Corts Generals i els
diputats i diputades s’hauran de banyar i hauran de votar, i jo
estic convençuda que aquest règim fiscal s’aprovarà i estarà en
vigor dia 1 de gener del 2020. Òbviament entendran que esper
i desig que Pedro Sánchez torni ser el pròxim president del
Govern d’Espanya, i el compromís és evident i és claríssim,
perquè l’ha manifestat ja aprovant l’avantprojecte i l’ha
manifestat públicament en el Congrés dels Diputats. Però
totes les altres forces polítiques, i també ho vull posar en
valor, quasi tothom ho ha defensat, alguns no es varen
manifestar sobre aquesta qüestió i, per tant, no seré jo la que
ho expliqui.

Per tant, és important el com i és important el què, del què
hi ha la pota fiscal que ens queda refermar i ens queden les
altres tres potes que s’han aconseguit i que ja són una realitat,
ja estan en vivor, ja han entrat en vigor, i crec que també és
important refermar-ho una vegada més.

Alguns portaveus no han donat molta importància al tema
energètic, nosaltres n’hi donam molta d’importància al tema
energètic, perquè som unes illes i perquè aquest és un dels
problemes que té el fet de viure a unes illes, que és la falta de
connectivitat en termes que són clau per a la competitivitat de
les empreses, però també per als drets dels ciutadans i
ciutadanes, tots hem patit i sabem el que ha succeït a l’illa de
Menorca durant aquesta legislatura. Per tant, som conscients
de la necessitat de poder garantir bé el subministrament
elèctric, però també som conscients que aquest Govern i
aquest Parlament ha estat molt valent en dir, hem d’apostar per
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una transició ecològica justa, hem d’apostar per les energies
renovables i això hem aconseguit que estigui a una llei estatal,
que hi haurà d’haver aquestes inversions.

La planificació del segon cable entre la península i
Mallorca, que han dit vostès: bé, d’això fa molts d’anys que
se’n parla. Sí, fa molts d’anys que se’n parla, efectivament,
desgraciadament fa molts d’anys que es parla de moltes coses
que per a aquestes illes són urgents i que se n’obliden sempre.
Se’n parla, però no es troba a la planificació energètica estatal,
no hi és i, per tant, ara hi ha una llei que ho diu, una llei estatal,
que vostès volen menysvalorar, una llei estatal que diu que hi
ha d’haver el segon cable entre la península i Mallorca. I el
secretari d’Estat actual va venir aquí i es va manifestar
clarament en què aquest cable seria a la planificació 20-25.
Per tant, això és un avanç molt important respecte del que
teníem, que no hi era, no hi era simplement.

L’aposta per les renovables i la subhasta de renovables és
una aposta claríssima, que s’ha fet ara en aquests vuit mesos
darrers del Govern d’Espanya, igual que tot el plantejament de
les inversions que -repetesc- suposen 1.600 milions d’euros
a invertir en termes energètics durant els propers anys, i crec
que això també és important que sigui a una llei estatal.

Igual que és important que hi sigui el transport. En aquesta
cambra parlamentària i en moltes preguntes que se m’han fet
o a membres del meu govern se’ns ha demanat: és important
aconseguir que una llei estatal marqui el 75% de descompte.
Bé, ara hi és, està aprovat, per tant, hem aconseguit un èxit,
entre tots, no és un problema de medalles, entre tots hem
aconseguit un èxit. El 75% que vàrem començar a lluitar
durant aquesta legislatura es va aprovar en el pressupost
general de l’Estat, efectivament perquè ens vàrem aliar amb
Canàries, Ceuta i Melilla, però vàrem dir tots: però ha de ser
al règim especial, és fonamental que hi sigui. Bé, idò hi és i és
un èxit aconseguit.

Que això s’ha d’anar millorant, que a la llarga hem de
pensar ens convé fermar les... les empreses... d’avions
perquè...? Tot això està plantejat al Ministeri de Foment. Que
hem de dir: tornam aprovar això de la tarifa...? Tot això no és
incompatible amb aquest règim especial, que et dóna les
armes de bilateralitat per seguir negociant amb el Govern
d’Espanya com pots anar millorant les coses cap a la teva
comunitat autònoma.

Em diran: és important o no que les Illes Balears
aconseguim que el transport terrestre sigui considerat servei
essencial? Per a nosaltres és molt important, perquè això són
recursos que cada any van a Barcelona, a Madrid, a les Illes
Canàries i, com bé corregia el Sr. Antoni Reus, també a la
Comunitat Valenciana, des de fa poc temps. Per tant, nosaltres
hi entram, està aprovat per llei i obliga l’Estat a haver
d’invertir en transport terrestre.

Vostès ho infravaloren? Nosaltres no, ho trobam molt
important, igual que és important  tot el que fa referència al
transport de mercaderies. És clar que s’ha de seguir avançant,
és clar que el compromís, Sr. Font, és llevar el topall de

minimis, és clar que sí, fins que no s’aconsegueixi que la Unió
Europea ens llevi aquest topall de minimis, i per això
treballam intensament des del Govern de les Illes Balears, ara
també des del Govern d’Espanya, aviat tendrem una reunió a
Brussel·les precisament amb un altre comissari europeu per
tornar plantejar la mateixa qüestió, és clar, el topall és que les
empreses només rebre 200.000 euros en tres anys, això és
absolutament ridícul. Sí, hem aconseguit el 65% de
descompte de mercaderies i, per tant, necessitam llevar aquest
topall perquè puguin... podent arribar al 65% en una empresa
d’una exportació important com algunes que tenim a les Illes
Balears, podrien ser subvencionades amb més o manco 1
milió d’euros, això és el que calculam. I és clar que és molt
important i és molt important per a aquell empresari i és molt
important també per a la competitivitat de les nostres
empreses. Per tant, això ja està aprovat, això ja està en vigor.

I després hi ha una altra part que per a nosaltres és
absolutament fonamental, que respon -i ho recordaré una
vegada més- a l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució, però
a l’Estatut d’Autonomia d’una forma clara, que marcava que hi
ha d’haver un instrument financer separat del sistema de
finançament autonòmic, addicional, per tant, per a les Illes
Balears per poder garantir compensar els desavantatges que
genera la insularitat. Bé, idò ara el tenim aprovat i no hi era ni
en el 98, ni en el 2000... no, no, hi és ara, el 2019, al REB del
2019 hi ha aquest factor d’insularitat que és un instrument
financer separat del sistema de finançament autonòmic, que
ens ha de garantir trobar-nos a la mitjana d’inversions de
l’Estat.

I els comptes també són clars, si miram els deu anys darrer
cada any, cada any, cada any amb 350 i 170 milions d’euros
per davall, aquesta és la realitat del que ens ha succeït. Per
tant, la negociació és almanco, que no vol dir que no puguis
estar a més, almanco has d’estar a la mitjana d’inversió de
l’Estat.

I aquí hem de fer un poc de pedagogia veig: capítol 6, són
les inversions de l’Estat directes en competències seves;
capítol 7 és el que conveníem nosaltres, competències
nostres; en capítols 6 i 7, que li diem la territorialitzada, o en
capítol 6, l’Estat mai no arriba a la mitjana d’inversió, mai no
arriba perquè les Illes Balears, on inverteix? En aeroports,
ports i justícia, això són els tres grans eixos, jo diria més
aeroports i ports que no justícia, desgraciadament, de vegades,
no? Aquesta és la realitat. 

A la resta de l’Estat, menys en nosaltres i en Canàries,
inverteix en autopistes, carreteres, tren de proximitat i AVE.
Com vostès entendran i entenem tots, és molt difícil que
l’Estat et posi a la mitjana si no fa aquestes inversions a les
Illes Balears, obvi, no és cert?

Per tant, el factor d’insularitat què et diu? Que si ell no hi
arriba amb les seves pròpies tu..., i estàs per davall..., tu
calcules, prèvia aprovació del pressuposts generals de l’Estat,
calcules quina és la inversió que es farà territorialitzada a les
diferents comunitats autònomes, fas la mitjana i arribes a la
mitjana amb convenis propis amb la comunitat autònoma, que
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també diu el règim especial per a les Illes Balears, propis en
què? En allò que definim, en ferrocarril, en temes hidràulics,
en temes d’innovació, en els temes que desitgem com a
comunitat autònoma i que plantegem a una comissió de
bilateralitat, que em sembla important. 

I també hi ha les beques, efectivament, perquè hi pugui
haver a la partida pressupostària de les Illes Balears no només
inversió, sinó també una cosa que nosaltres hem reclamat des
d’aquesta cambra parlamentària i és dir: el fet de viure a unes
illes fa que moltes coses les has de fer fora i és més costós
per a les famílies. Bé, idò també podem introduir dins la
negociació amb l’Estat, any rere any, a les dues comissions
bilaterals que tendrem, aquesta possibilitat que en aquesta
partida pressupostària també hi hagi recursos que vagin
directament en aquest cas a les famílies en el tema de beques.

Per tant, és molt important. Jo crec que és molt important
haver arribat a aquest tema de la mitjana d’inversió i haver-ho
fet en qüestions que per a nosaltres són importants i que ens
alliberen de pressupost autonòmic si invertim en aquests
altres conceptes, via convenis amb l’Estat i, per tant, això
també ens permet una gestió més àgil i poder invertir en més
qüestions que són necessàries per als ciutadans i ciutadanes
que tenim l’honor de representar.

Per tant, això és el que ja està aconseguit, i repetesc: en
tramitació el projecte de llei sobre les mesures fiscals que
afectarien, beneficiarien 47.000 empreses de les nostres illes
i 71.000 autònoms de les nostres illes.

I jo crec que això -repetesc- és un èxit col·lectiu. I vostès
diran: no és suficient i s’ha de seguir avançant, i jo els diré:
sempre. I, miri, la característica que ha tengut aquesta
legislatura i que ha tengut el Govern que tenc l’honor de
presidir és una: nosaltres hem compromès davant la gent, hem
estat valents, hem plantejat una forma de negociació pública,
l’hem duta a debat públic, hem escoltat moltes entitats,
ciutadans, tothom que s’ha volgut preocupar i hem treballat
junts per anar aconseguint aquestes fites del nou règim
especial per a les Illes Balears i essent conscients que era
important arribar a un acord i era important acordar alguna
cosa en aquesta legislatura.

I ho he dit abans: a Espanya, i alguns grups parlamentaris
que avui han parlat dient “no, nosaltres serem els que
aconseguirem millor règim especial”, benvinguts siguin, Sr.
Pericay. Totes les millores que es puguin fer al règim
especial, o Sr. Company, benvingudes siguin, sense cap mena
de dubte. Ara, jo tenc dubtes, jo tenc dubtes, perquè hi ha
partits que fan un discurs a nivell espanyol de recentralització
absoluta. Entendran que nosaltres dubtem de si Ciutadans és el
que realment vol donar aquests trets..., donar cobertura
econòmica a tots aquests trets diferencials de les Illes
Balears, quan és sorprenent, Sr. Pericay, que el seu diputat per
Balears no intervingués al Congrés dels Diputats; és
sorprenent que vostè avui faci referència a la intervenció de la
diputada de Coalició Canària; és sorprenent que les seves
propostes mai no hagin anat en la línia d’avançar cap a més
exigències d’Estat, sinó tot el contrari, però bé, jo li vull dir:

benvingut sigui, si vostè canvia d’opinió i fa aquests altres
plantejaments; però, com a mínim, és una mica sorprenent
perquè tots veiem el que succeeix i tots veiem quins discursos
es fan per part del seu partit polític a nivell espanyol.

I al Sr. Company també li he de dir unes quantes coses que
em sembla important fixar, fixar: veníem d’un històric, aquí
tothom ha fet la història, tots els grups polítics han explicat
tant des del 98 fins on hem arribat ara, la història és prou
evident, no?, quan ha governat l’esquerra en aquesta comunitat
autònoma hem anat a Madrid a defensar canvis importants i a
defensar millores de finançament, algunes les hem
aconseguides i d’altres no. El president Antich va aconseguir
un bon sistema de finançament autonòmic, molt millor del que
teníem el temps del govern Aznar i va aconseguir un estatut...
vàrem aconseguir també la negociació amb el govern
socialista espanyol d’un estatut d’autonomia que ens marcava
el camí també de com podíem aconseguir aquestes inversions
estatutàries, que es varen aconseguir durant unes legislatures.

Vostès, Sr. Company, vostè ha estat..., vostè... no ve aquí
com a líder de l’oposició net, sense passat, no; vostè ha estat
conseller d’un govern, vostè ha governat en aquestes illes i
vostè ha tengut l’oportunitat de fer el que ha fet aquest govern
que és dir: anem tots junts, societat civil, partits polítics,
entitats anem junts a reclamar a Madrid allò que ens pertoca,
i no ho va voler fer i no ho varen voler fer, la seva forma de
governar va ser absolutament diferent. Vostès varen decidir no
reclamar res durant quatre anys al Govern d’Espanya, no
reclamar res, varen retornar tots els recursos de les inversions
estatutàries, tots i cadascun, Sr. Company, aquest va ser el
plantejament.

L’Estatut d’Autonomia, llei orgànica, llei orgànica, ens
marca a tots, i diu que s’havia de negociar amb l’Estat espanyol
un instrument financer separat del sistema de finançament per
obtenir recursos per compensar desavantatges de la insularitat.
Vostès, al final de tota la legislatura, varen pactar amb el
govern de Mariano Rajoy una proposta que només tenia efecte
quant a les desgravacions fiscals de les empreses; mai no
varen pactar res sobre el que crec que és molt important, que
són les inversions de l’Estat a les Illes Balears, res en temes
energètics, res en temes de transport. Aquesta és la realitat del
que vostès, vostè com a conseller, varen presentar al Govern
d’Espanya; es varen oblidar de to ta la part pública -no
m’estranya-, es varen oblidar de tot el sistema energètic -no
m’estranya, vist el que hem vist, després, el que han fet-, es
varen oblidar de tota la part de transport. Per tant aquesta és la
realitat del que vostès varen fer. 

Nosaltres com a govern varen dir “això no és suficient per
a les Illes Balears”, no és suficient, i no ho és. No és suficient
només aspirar a desgravacions fiscals, és important però no
suficient; és una de les quatre potes que nosaltres hem posat
sempre. I aquesta part fiscal, que deim que és una de les quatre
potes i és important, ara la tenim en tramitació com a
avantprojecte de llei molt millor que la que vostès presentaren
el 2015 al Consell de Ministres. Per què és millor? Perquè
passam del 75% al 90% de les inversions; perquè passam del
65% al 80 en el cas de les empreses; perquè hi ha

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 167 / 5 de març de 2019 9235

desgravacions fiscals per a empreses industrials, per als
agricultors, els pescadors i els ramaders, que vostè en parla
tant, però en el seu règim fiscal, Sr. Company, no hi havia ni
una paraula!, del sector primari...

(Alguns aplaudiments)

... per a les Illes Balears, de les desgravacions fiscals per al
sector primari. Aquesta és la realitat, aquesta és la realitat.

Per tant, nosaltres vàrem dir que és important aquesta pota
i estam aconseguint una tramitació d’un projecte de llei que
millora substancialment tot allò. Però alhora tenim aprovades
les altres tres potes, que són molt importants, i les he
explicades abans. 

I jo en el meu discurs, Sr. Company, he agraït a tothom, i
he agraït al president Rajoy i al president Montoro; no sé si no
m’ha escoltat, però ho he agraït, perquè durant quatre anys
hem negociat amb els tres governs que hi ha hagut a l’àmbit
espanyol. Nosaltres ens devem als interessos de la ciutadania
d’aquestes illes i jo ho he dit sempre, nosaltres, governi qui
governi a Espanya, serem absolutament igual de reivindicatius,
i efectivament hem negociat durant quatre anys i vàrem
avançar, vàrem anar avançant en uns textos, clar que sí, clar que
vàrem anar avançant, i vàrem anar avançant en la part fiscal i ho
he explicat durant tota la legislatura en aquesta cambra
parlamentària; vàrem avançar en la part fiscal i vàrem avançar
en el tema d’insularitat, avançar, però no vàrem concretar, Sr.
Company, no vàrem concretar. 

I jo puc tenir molts de defectes, Sr. Company, però no som
mentidera i no hi ha...

(Remor de veus)

... -no, no, no-, i la negociació  la vàrem dur directament la
consellera Cladera i jo mateixa amb el Sr. Montoro, i li podria
contar converses que no contarem perquè no interessa, Sr.
Company, jo no som com vostè, que després va fent aquí
ostentació de converses que té pels passadissos; no, som molt
diferents, jo tenc molt clar que defens els interessos
d’aquestes illes. Mai, mai, mai el Sr. Montoro va concretar una
xifra econòmica amb el Govern de les Illes Balears, mai, i
aquesta és la realitat. Per ventura circulaven documents interns
dins el ministeri, passi’m... No és veritat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Mai no es va enviar al Govern de les Illes Balears cap
prop..., mai no es va enviar al Govern de les Illes Balears cap
proposta. 

Però ara passem a fer-li un gran favor, Sr. Company.
Diguem que, bé, que el Sr. Montoro..., que vostè troba que
aquests 50 milions eren bons, bé, idò, nosaltres parlam de
150, 170; és infinitament millor, Sr. Company, és infinitament
millor, perquè cada any els haurem de posar als pressuposts
generals de l’Estat amb una partida pressupostària concreta.

(Alguns aplaudiments)

Per tant si el seu argument és dir que és el mateix REB no
quadra, això no quadra, Sr. Company.

I li vull tornar a explicar una altra vegada: el factor
d’insularitat no estava xifrat econòmicament; la forma de
decidir els projectes en el text de Montoro -mostri’l vostè, el
text, mostri’l- ho decidia tot el Govern d’Espanya sense
consultar el Govern de les Illes Balears, no hi havia cap
comissió bilateral entre Govern de les Illes Balears i Govern
d’Espanya per decidir les inversions, aquesta és la proposta
que feia el ministre Montoro; i, una qüestió que també és
important, no hi havia cap reprogramació de les inversions si
no s’executaven el mateix any, no hi havia cap reprogramació.

I facem una mica d’història. Què ens ha passat amb les
inversions estatutàries, Sr. Company? No només ens han fet
tornar les inversions estatutàries no executades per part del
Govern de les Illes Balears, perquè vostè, com a conseller, no
varen executar les inversions estatutàries, no només les hem
hagudes de tornar...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... sinó que ens han fet pagar interessos!, aquesta és la realitat
del que han perdut les arques públiques, aquesta és la realitat.
No, no, així és.

(Continua la remor de veus)

I després passem a dir el més..., passem a dir...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Guardin un poquet de silenci. Silenci!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Silenci.

(Algunes rialles)

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

I en el règim especial que durant... durant aquest temps es
parlava... tant amb el... Bé, veig que com sempre tenen molt
poc interès per les coses de les Illes Balears, aquesta gent del
Partit Popular; en fi..., en fi...

(Alguns aplaudiments)

Dins el text del règim especial que es parlava amb el
Govern espanyol quan governava el Partit Popular no hi havia
ni una paraula de transport; si no tregui’m els articles, no
estava redactat res a l’articulat. Per tant no em digui que és el
mateix, no hi havia res de transport, ni de descomptes, ni de
transport de mercaderies, ni de descompte de residents; no hi
havia res redactat, Sr. Company, no hi havia res redactat. Ni hi
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havia res del transport terrestre com a servei essencial, i el Sr.
Montoro es negava obertament al decret de minimis i al
compliment, a anar a la Unió Europea. De tot això no hi havia
res redactat, no hi havia una paraula de res del model
energètic, aquesta és la realitat. Per tant...

I ja ho deixam aquí, Sr. Company, és igual. Hi ha hagut tres
governs d’àmbit estatal, nosaltres hem intentat avançar amb
tots, i en aquests vuit mesos, amb un govern socialista, hem
tancat un acord per a les Illes Balears, amb un règim especial
amb les quatre potes, que certament són les que hem defensat
des del Govern de les Illes Balears conjuntament amb la
societat civil. I jo agraesc la postura de tots els grups
parlamentaris que han fet possible tant aquí com al Congrés de
Diputats que s’aprovi, per tant vull fer un agraïment especial
a MÉS per Mallorca, a MÉS per Menorca, a Podem Illes
Balears, evidentment al Partit Socialista, i també a El Pi,
perquè amb un to tal vegada més crític també ha estat capaç
durant tota la legislatura d’aportar en positiu sobre la
necessitat i la conscienciació, que jo coincidesc amb vostè,
Sr. Jaume Font, que efectivament val la pena conscienciar la
ciutadania, i sobretot val la pena conscienciar a altres; vostè té
experiència de govern, sap què significa anar a negociar amb
el Govern espanyol, i sap les dificultats que entenguin la
realitat d’unes illes com nosaltres; per tant també li ho
agraesc.

Evidentment no puc agrair l’abstenció de Ciutadans en el
Congrés de Diputats, perquè em sembla una deslleialtat amb
aquesta comunitat autònoma i amb els interessos d’aquesta
comunitat autònoma. I malgrat les seves crítiques o les seves
qüestions, Sr. Company, que no són certes les que ha plantejat
avui aquí, agraesc al Partit Popular que hagi donat suport al
règim especial al Congrés de Diputats; agraesc que durant
aquesta legislatura haguem pogut treballar més o manco amb
vostès en aquesta qüestió i poder anar avançant en les
negociacions.

I ara tenim una eina molt important, molt important per a
les Illes Balears, que no la teníem, i l’hem de fer complir,
efectivament, i s’ha de complir entre tots i entres totes, i
m’agradaria que el compromís fos el mateix que he explicitat
durant tota la legislatura, que és que governi qui governi a
Espanya dia 28 d’abril aquesta cambra parlamentaria, els grups
polítics que tenim representació aquí i que en tenim a Madrid,
estarem en disposició de fer complir aquesta norma, amb el
que significa d’inversió per a les Illes Balears, amb el que
significa de millora de transport per a les Illes Balears, amb el
que significa de les millores energètiques per a les Illes
Balears, evidentment aprovar el règim fiscal per a aquesta
comunitat autònoma i fer-ho en benefici de la ciutadania de
les Illes Balears. 

Per tant acab aquesta intervenció agraint-los les rèpliques;
seguirem en aquest debat una estoneta més, però sí que vull
agrair sobretot a la gent que ha fet possible que avui estiguem
infinitament millor que amb el règim especial de l’any 98.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Passam al torn de rèpliques dels
grups parlamentaris. Passam al torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Armengol, partim
d’un document que es basa en el REB del 98, copiat
textualment, li ho hem dit un estol de vegades, i en el REB del
2015, el fiscal; aquell que vostè tant reclama el tenia vostè a
les mans i hi va renunciar, i això són faves comptades, està
massa demostrat. Vostè va renunciar als 190 milions d’euros
d’un règim fiscal per a les Balears de l’any 2015 que havia
aprovat el Partit Popular i estava aprovat a Consell de
Ministres.

Vostè ara ens presenta aquí un REB que no implica ni un
euro addicional, això ho hem dit tots, absolutament tots, ni un
euro addicional per als ciutadans i per a les empreses d’aquí,
de les Illes Balears. Per tant, així com està ni compensa la
insularitat ni res, el que hi ha ja ho teníem.

Escolti, el pressupost general de l’Estat del 2019 que va
presentar Pedro Sánchez ja ho deien, no hi havia ni una partida
ni mitja, no hi va pensar en res del REB i el varen tombar els
seus, però no hi havia res, però és que li mostrava el camí que
no hi hauria res i vostè ha hagut de fer al darrer una sèrie de
corregudes per posar qualque cosa damunt la taula; ho entenc,
si m’ho haguessin fet a mi a Madrid estaria enfadat, com està
vostè, Sra. Armengol, i qualque dia en haver passat el temps en
parlarem tranquil·lament. Hi estaria enfadat, Sra. Armengol,
perquè el que li han fet a vostè no és de rebut, vostè tenia un
document bo per als ciutadans de les Illes Balears i va arribar
Pedro Sánchez i l’ha feta patir, l’ha feta patir a vostè i a tots
els ciutadans de les Illes Balears, i això no està bé ni és just,
maldament siguin els seus, i jo estic  devora vostè donant-li
suport amb això, perquè el Sr. Sánchez amb vostè s’ha portat
malament i s’ha portat malament amb els ciutadans de les Illes
Balears, i la Sra. Montero ja no li dic. Per tant, ens té devora,
perquè jo crec que ha de ser així i hem intentat que sigui així,
tot el temps. Això és un xec en blanc el que li ha posat damunt
la taula, però sense fons, perquè en anar a cobrar no hi trobarà
fons, ja ens agradaria donar-li la raó, però és que no és
possible, però bé, no es preocupi.

Vostè ho ha dit i ho ha repetit, és un règim fiscal que no
incorpora la pota més important de totes que és la fiscal, és la
més important de totes, la que du més doblers, però nosaltres
calculam les mateixes coses que vostès, però a vostès els surt
el doble, el REB puja el doble que a nosaltres, però bé, ja em
sembla bé, si puja el doble amb les mateixes mesures i amb
els mateixos percentatges qualcú s’equivoca i tal vegada
nosaltres hem fet curt, però ja em sembla bé.

En Sánchez ho tenia molt fàcil, Sra. Armengol, només
havia d’agafar aquests texts, posar-los sobre la llei i presentar
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la llei, i no ho va voler fer. I na Montero, la ministra Montero,
ja ho sabem de quan era consellera, que tot el que era parlar de
temes d’insularitat mai no li varen anar bé.

Miri, això sembla un funeral, avui hi hauria d’haver coets
i hi hauria d’haver festa i hauríem de ballar la conga i jo els
mir i és un funeral, Sra. Armengol...

(Alguns aplaudiments)

... és que és un funeral, quan posam damunt la taula el més
important dels darrers anys, sembla ser. Per tant, jo els
animaria que animeu la presidenta, Sr. Alcover, vostè que és
l’animador principal d’aquí, animi la presidenta, perquè ja ha
patit a bastament aquests darrers mesos...

(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)

... ha patit a bastament, seriosament. Per tant, animem-nos!

Presidenta, escolti , jo, si vol, en parlam, però han de
tenir..., jo crec que hi ha coses que val més que no les
remogui, vostè va firmar 240 milions d’euros que duria cap
aquí del conveni de carreteres del 2004, vostè em retreu a mi
que no vaig fer res, en vaig dur 90 de l’any 98, del conveni de
carreteres, que vostès, del PSOE, ens els  varen robar als
ciutadans de les Illes Balears i els varen dur cap aquí, 90
milions d’euros.

(Alguns aplaudiments)

Vostè no ha fet res per dur els 240 de l’any 2004 i hi ha
sentències judicials, res, va firmar un protocol d’intencions
que ballen, volen. El Sr. Melià li va dir fa molt de temps: i on
són? I no han arribat en quatre anys, Sra. Armengol.

I vostè em parla a mi, em parla dels convenis que vàrem
firmar, Sra. Armengol? Quan va firmar aquell protocol
d’intencions ja li vàrem dir, li han pres el pèl, com ara que s’ha
deixat fer això, eh!

Per tant, Sra. Armengol, no em parli de coses que em vaig
trobar, i molt menys vostè, a vostè li varen enviar 140 milions
d’euros per fer carreteres i només en va fer 20, i quan vàrem
arribar nosaltres els altres 120 milions d’euros no vàrem saber
on eren. I, efectivament, Madrid ens va dir: o  feu les
carreteres o ens els tornau. I vostè era la presidenta del
Consell Insular de Mallorca i va agafar 120 milions d’euros i
no sé on els va ficar, però en carreteres no. No, Sra.
Armengol, a vostè els hi enviaren per fer carreteres...

(Alguns aplaudiments)

... i vostè  va incomplir, va incomplir la llei, si els hi envien
finalistes per fer carreteres ha de fer les carreteres, perquè si
no després Madrid li demana que els hi tornin. El dia que
vulgui que en parlem d’això en podem parlar, i si vol que
parlem de la regla de minimis, també, perquè vaig estar amb la
comissària Bulc i amb el comissari Hogan fa un mes i mig o
dos, i els vaig parlar de la minimis, i no varen saber de Balears

que ningú els hagués dit res. Tenc una carta allà que ens
contesta la comissària Bulc...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Miri, i si em parla d’ajudes al sector primari, la regla de
minimis no són 200.000 euros al sector primari, són 15.000
euros, i tots els pagesos, pràcticament tots, els tenen ja
esgotats. Per tant, seria fer un brindis al sol donar ajudes
d’aquestes de minimis perquè no en podrien sol·licitar ni una;
comprenc que vostè no ho entengui, però, si vol, poder fer
també un debat d’això i, si vol, després, també parlarem del
capítol 6 i del capítol 7 i del 8, si vol, i del 9.

Per tant, Sra. Armengol, el resum quin és? Miri, tenim un
règim especial de les Illes Balears que s’ha aprovat i no du
contingut econòmic i li hem de donar, i jo li demanaré a vostè
quan estigui a l’oposició que m’ajudi a Madrid a aconseguir
aquesta dotació amb el nostre govern a Madrid, i esper que
vostè també m’ajudi com jo l’he ajudada a vostè, que l’he
ajudada fins al final que sortís aquest règim especial de les
Illes Balears, fèiem la dotació  sabent-ho, però hem estat
devora i seguirem estant-hi. 

Per acabar, només els dic que aixequem..., exacte, que
riguem, Sra. Armengol, perquè almenys si és tan bo, tan bo i
hi ha tants de mils  de milions d’euros almenys hauríem de
riure un poquet, però la cara la delata, fa molts de mesos que
la cara la delata, i em sap greu per vostè, perquè, sincerament,
si m’haguessin fet això a mi és vera que estaria ben enfadat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Sr. Company, no ens faltaran les rialles,
no es preocupi, no només després de les eleccions sinó també
abans, no es preocupi, jo el somriure li regalaré sempre, esper
que vostè també ho mantingui.

Acaba de dir una cosa que és totalment incoherent, va
assegurar, va assegurar aquí que Casado ompliria de doblers
aquest REB i ara ja demana ajuda al Partit Socialista per
omplir de doblers aquest REB. Vostè no té assegurat el Sr.
Casado en absolut que pugui posar ni un sol euro a aquest
REB, ni un sol euro, Sr. Company.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquest REB, aquest REB és cert, és cert, que no està a
l’alçada de les expectatives que tenia en un principi, i això ho
hem dit tots, i això no ens provoca cap tristor, no ens provoca
cap tristor, tant de bo s’hagués pogut avançar molt més, crec
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que tothom ha dit en quines circumstàncies s’ha produït e l
debat i la negociació amb el Govern de l’Estat i tots som
conscients i tots hem reconegut que, malgrat aquesta
dificultat, s’ha insistit i que l’esperit d’aquesta negociació no
ha estat precisament el de la submissió, en absolut, i jo crec
que això també ho hem de reconèixer, i que s’ha intentat
pactar i que s’ha dialogat amb nosaltres i que s’ha comentat
amb els partits les dificultats que hi havia. A mi sí m’hagués
agradat que a qualque moment que hi hagués alguna reunió més
amb tots els partits per conèixer les dificultats, però amb la
Sra. Cladera, que hem pogut parlar de com evolucionava
aquesta negociació, crec que s’ha parlat d’una manera fluïda. 

Hi ha ambigüitats, jo crec que hi ha ambigüitats, clar que
hi ha ambigüitats, bé, això forma part del que s’ha de negociar
a partir d’ara. Hem parlat de fiscalitat, és clar, és que la
fiscalitat és justament la part més complicada, i aquesta
tampoc no estava assegurada, Sr. Company, per l’anterior
règim especial, aquell que es va aprovar en campanya
electoral.

Més qüestions, una cosa en la qual sí hem d’insistir, els
nostres partits a Madrid és en l’evolució que ha tengut la renda
per càpita d’aquesta comunitat autònoma que també ve influïda
per la manca d’inversions, per la manca de REB i per la manca
de finançament. Si hem passat a ser de la primera comunitat
autònoma en renda per càpita i som la setena, alguna cosa està
passant, alguna cosa està passant aquí.

Ja que tothom comenta mancances que pot tenir aquest
REB jo sí vaig insistir a la consellera Cladera i a la presidenta
Armengol en qualque moment que les dificultats d’accés a
l’habitatge en aquesta comunitat d’alguna manera també s’havia
d’insistir al Govern de Madrid en aquest REB perquè es
pogués comentar. Vostè ha parlat de les beques, és
fonamental, però si ara mateix tenim un problema gravíssim en
aquesta comunitat és el de l’habitatge, i li he comentat avui
matí. D’alguna manera de la negociació que pugui venir a partir
de la propera legislació, legislatura, on esper que tornem a
tenir majoria tant aquí com a Madrid, es pugui negociar també
aquesta dificultat que ens provoca la insularitat quant a l’accés
a l’habitatge en aquests moments; perquè sí que es parla
d’inversions en matèria de turisme en aquest REB, però no es
parla dels problemes d’accés a l’habitatge, i la insularitat és
clar que afecta també en aquest sentit.

Una altra qüestió, i aquí podem coincidir també tots en
aquesta coincidència, el 75%; nosaltres també reclamàvem la
tarifa plana, i es va fer campanya fins i tot a nivell del nostre
partit, a nivell estatal, perquè crec que és allò que hem de fer
tots, d’alguna manera convèncer als nostres dirigents estatals
que s’impliquin en aquestes necessitats. Nosaltres vàrem
insistir en aquesta tarifa plana. Tenim el 75%, ens podem
queixar que no tenim la tarifa plana, i ho deia el Sr. Martí, tots
hem d’intentar reclamar també que sigui aquest la següent
passa que hem de fer, perquè crec que és el que tots hem de
defensar, tarifa plana o tarifa màxima, com li vulguem dir.

Inversions quant a la mitjana estatal, que també
comentàvem aquí abans. Malgrat aquesta ambigüitat, crec que

el Sr. Alcover és qui millor ho ha explicat també quant a
aquestes diferències.

Jo deia també que infraestructures en matèria d’habitatge
s’haurien de fer, i aquí parlam d’habitatges, i crec que això s’hi
hauria d’incorporar d’alguna manera. No està incorporat, i
potser, potser d’alguna manera insisteixo que ho hauríem
d’intentar.

Dubt molt que si hi ha hagut mancances en matèries de
competències estatal, com justícia, etc., ara es puguin omplir,
d’aquí que jo entenc que el marge en aquestes comissions
bilaterals existeix per arribar aquí. Tant de bo!, tant de bo fins
ara s’hagués complit la mitjana estatal amb les competències
estatals, però crec que és complicat que pugui passar, i aquí
veurem com continua veient-se afectada tota la part de la
judicatura en aquesta comunitat, i per tant els ciutadans, que
cada vegada empren més els serveis de justícia.

I per acabar, per acabar, crec que sí que li hem d’insistir a
mantenir aquest inconformisme que en totes les declaracions
i entenc que en la negociació ha existit i aquest esperit
reivindicatiu. Nosaltres serem lleials, i crec que hem
mantingut aquesta lleialtat durant tota la legislatura i també en
aquesta negociació. Lleialtat, Sr. Pericay, lleialtat. I això no és
intercanviable amb l’epítet, amb l’adjectiu que vostè m’ha
regalat aquí avui. Hi ha dues persones, entenc que referents
seus, que són les que més empren aquest epítet:  el Sr.
Hermann Tertsch i el Sr. Sánchez-Dragó, dues persones
referents intel·lectuals crec que seus, i crec que també el Sr.
Bauzá, ara acollit als braços del seu partit. No sé per què, però
tenc la intuïció que aquesta assessoria que ara fa el Sr. Bauzá
al Sr. Rivera va provocar la seva abstenció  al Congrés dels
Diputats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, per favor, vagi acabant.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... i ens hem d’alegrar que el seu diputat també, Sr. Navarro,
sortís d’aquella sala per aquella estafa que suposa que vostès
no defensin aquestes illes allà al Congrés dels Diputats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. M’han dit que no m’han vist molt
entusiasmat, a la intervenció; jo no sé si m’hi han vist en cap
moment...
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(Rialles)

... com per dir...

(Aplaudiments)

... com per dir que hi estic manco que altres vegades. Ho dic
perquè...

(Continuen les rialles)

... el meu natural és el que és.

Vull dir que..., ja ho he dit: és el nostre REB ideal? No, no
és el nostre REB ideal. Valoram positivament les mesures que
s’han aconseguit en el context que hi havia? Evidentment,
valoram positivament les mesures que s’han aconseguit en el
context amb què ens trobàvem, amb una legislatura estatal que
ha anat com ha anat, amb dues eleccions, amb una moció de
censura, amb un avançament d’eleccions..., evidentment en un
context complicat, a més negociant amb gent, tant el govern
del Partit Popular del Sr. Montoro com el govern socialista de
la Sra. Montero, negociant amb gent que no pensa que ho
necessitam, perquè això crec que també s’ha de dir, negociam
amb gent que no creu que necessitem el que demanam, que
tenen una imatge de les Balears de comunitat rica que no té
aquestes necessitats. Per tant aconseguir aquestes mesures en
el temps de descompte, aconseguir el factor d’insularitat,
evidentment millorable, però està ficat ja, l’hem aconseguit;
i aconseguir el tema de la declaració de transport públic
essencial, a més del règim fiscal, substancialment millor del
que s’havia..., s’estava tramitant l’any 2015, creiem que és
positiu, creim que ho hem de posar en valor.

Evidentment hi ha molt de marge de millora, hi ha molta
feina a fer, però aconseguir colar -si se’m permet l’expressió-
aquests tres temes de la manera com ha anat la legislatura crec
que és positiu, crec que ho hem de posar en valor.

Del tema del factor d’insularitat, ja ho he dit, crec que hem
de valorar que es té en compte la reprogramació de les
actuacions, el principal problema que hi va haver a les
inversions estatutàries. Que té qualque amenaça?, que té
qualque problema?, evidentment, la indexació a les inversions
de l’Estat en carreteres i transport d’alta velocitat evidentment
és un risc, sobretot la indexació en el transport d’alta
velocitat, que pareix que la inversió en el futur, la inversió en
carreteres, sí que està baix a l’Estat i per tant això ens
afavoreix, perquè la inversió en carreteres se  suposa que
pujarà, en els pressupost de 2019 de fet pujava al voltant d’un
20%, per tant això ens afavoreix; la inversió en alta velocitat
pareix que a curt termini anirà més cap a rodalies, per tant és
un factor que no ens afavoreix, però... En tot cas tenim un
instrument concret que ens garanteix unes inversions anuals.

Crec que la presidenta ja ho ha explicat, però el fet que a
les Illes Balears sistemàticament no estiguem a la mitjana en
inversions, evidentment té l’explicació que té, que és: on va la
meitat de les inversions de l’Estat?, a tren i a carreteres; el
50% de la inversió de l’Estat és tren i carreteres. L’Estat fa

trens i carreteres a les Illes Balears? No. Evidentment seria
molt complicat que arribàssim a la mitjana d’inversió amb les
competències que té l’Estat a les Illes Balears; vull dir, és
que..., què hem d’esperar, que l’Estat, tots els jutjats i tots els
quarters de Policia Nacional tenguin parquet o...? És que és
absurd. La situació és la que és, i la meitat de les inversions de
l’Estat són inversions que pel fet de la discontinuïtat, pel fet
insular, no poden arribar a les Illes Balears. Per tant aquesta
garantia nosaltres creim que està justificada i que ens
permetrà realitzar inversions que ens compensin aquesta
insularitat.

Per tant reiter que és una passa més. Hem aconseguit
introduir una sèrie de mesures noves i crec que això ho hem
de valorar positivament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. 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.
Presidenta. Sr. Reus, jo sé que vostè no s’emociona, ni ballant
la conga, hi era vostè, jo ho sé, això, però vostè supòs que en
aquesta vida té emocions, perquè si no té emocions no sé què
punyetes fa aquí.

(Algunes rialles)

No sé que hi fa, li ho dic sincerament; s’ha de menester...,
es necessita creure en alguna cosa, s’ha de tenir una utopia per
canviar el món.

Sra. Presidenta, jo en això coincidesc molt amb MÉS per
Menorca, és a dir, una cosa és el fons d’insularitat i l’altra,
lògicament, és la inversió de la mitjana de l’Estat. No sé com
ho podem dir més clar, però queda dit, i això serà la nostra
defensa que seguirem fent d’aquí endavant.

El que veig cada vegada més quan surt el Sr. Company i tot
això és que estam en política, estam en campanya electoral,
quasi quasi. Nosaltres hem dit que pensam que s’han de fer les
coses amb educació, amb diplomàcia, però crec que el Sr.
Company i la Sra. Armengol han de parlar amb en Casado i
amb en Sánchez respectivament i els han de dir que nosaltres
no necessitam que la gent s’expressi amb sujeto, verbo y
predicado, i així que ells puguin dir “nosaltres complirem
amb Balears”, “nosotros pagaremos a los ciudadanos de
Baleares igual a la media del Estado”. No!, quan governin
ara, quan governin ara. I si no crec que hi ha una altra manera
de fer-los-ho entendre.
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Mirin, un ciutadà o una ciutadana de les Illes Balears tota
la vida, una ciutadana que ara tengui 40 anys i els seus pares,
d’aquesta ciutadana que té 40 anys, si són vius, du pagant cada
dia, cada dia, cada dia, cada dia per un quilo d’arròs un 12%
més per quilo respecte del mateix arròs a Barcelona. A
Barcelona aquesta setmana anava l’arròs de la mateixa marca,
que no en faré publicitat, si després la volen la puc dir, la
mateixa marca valia 1,42 euros i aquí a Mallorca valia 1,95
euros; això és més d’un 25%. Cada dia, cada dia, durant els 40
anys, més son pare i sa mare, que també l’han comprat cada
dia, cada dia. Un litre d’oli, conegut, un litre d’oli conegut, bo,
conegut, però no oli d’aquest de nivell de...  que compram a 15
euros el litre, no, un litre d’oli conegut, aquest litre valia a
Barcelona 4,99 i aquí a Mallorca valia 5,45, és a dir, parlam de
quasi 50 cèntims més per litre, més d’un 10%, és a dir, cada
dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Això el mateix..., -com diu?-..., a la mateixa cadena?, tenc
les fotos dins el telèfon, a la mateixa cadena, amb la qual cosa
cada dia, cada dia, cada dia són molts de doblers.

Estaran d’acord amb mi que hi ha 1 milió de cotxes més o
manco conduint per les Illes Balears. Aquesta setmana el litre
de benzina 98 a la península, a Barcelona, valia 1,384 cèntims,
1 euro, 384 cèntims, aquí valia 1,449 cèntims. Això són 0,065
cèntims, que, si no se’n recorden, són 10 pessetes amb 8 més
car cada dia; si fas uns 20 litres per setmana estàs parlant de
216 pessetes al mes.

El gasoil, una altra cosa igual, valia 1,235 a la península i
aquí a Palma 1,299, 0,64 cèntims. Bé, si estam d’acord que hi
ha 1 milió de cotxes -1 milió de cotxes- i n’agafam 400.000
-400.000- que facin 25.000 quilòmetres i 400.000 que facin
15.000 quilòmetres i ens oblidam de 200.000 que no en fan,
eh?, parlam que cada any, cada any, cada any pagam 42 milions
d’euros més de les butxaques dels ciutadans de Balears en
benzina o en diesel. Si ho multipliquen per 10 anys són
420.000 i si els multipliquen per 20 anys són 840.000. Això
-això- el REB no ho té, no ho té, de moment no ho té.

I acab, mirin, jo al final com que he dit que era política, Sr.
Company, Sra. Armengol, diu aquí, a l’any 1999: “El PP ofrece
a Unión Mallorquina la nacionalidad histórica y 100.000
millones de pesetas”. Estarem d’acord que 100.000 milions
de pessetes són 600 milions d’euros, hi està d’acord? Sí? I els
hi oferia per a quatre anys, és a dir, 150 milions d’euros cada
any i deia: “El partido de José Maria Aznar está dispuesto
a reconocer que las Islas Baleares sean consideradas
nacionalidad histórica” -toma ya!, n’Aznar- “a otorgar una
financiación autonómica adicional de 100.000 millones de
pesetas en cuatro años y a equiparar su sistema fiscal a
Canarias. La propuesta política del PP, avalada por el
secretario general Javier Arenas y La Moncloa, según
fuentes próximas a los negociadores, es una copia del
modelo canario y del acuerdo con Coalición Canaria”. Qui
vulgui parlar amb nosaltres dia 27 de matí que tengui en
compte aquestes coses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Breument, des de MÉS per Menorca, ja ho
hem dit, no ens agrada fer política des del conformisme del
millor açò que res. I per açò ens preocupa la vinculació del
fons d’insularitat amb la garantia d’inversions i ho vull reiterar
perquè per a nosaltres és molt important, perquè amb la
garantia d’inversió publica les inversions de les Illes insistim
que no dependran tant de les necessitats lligades a la
insularitat, com a la inversió que l’Estat faci en matèria d’AVE
i de carreteres d’interès general, perquè si és així les
inversions de l’AVE ho determinaran i ens pot afectar la seva
baixada, negativament, a la dotació d’aquest fons.

I jo torn a dir: en canvi els problemes de connectivitat,
d’insularitat persistiran en aquestes illes.

En aquest sentit, si el fons ha de ser açò creiem que era bo
allò que plantejàvem al primer document, no?, al document
Cap a un nou REB, que és que es definia la dotació del fons
i acabava dient i establint un límit, deia textualment: “sense
que pugui ser inferior a 400 milions d’euros”, establia la
definició del fons, però establia un mínim. Açò és el
document base que teníem, que era si el fons ha de ser açò, ha
d’estar vinculat a la garantia d’inversions, bé, era un instrument
per establir uns mínims.

En qualsevol cas, les inversions es decidiran on? Doncs on
ja preveu el REB del 98, a la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda on hi ha 6 representants de la comunitat autònoma i
nosaltres aquí diem: hem de parlar d’insularitat i en canvi no
hi ha una presència del consells insulars? Nosaltres plantejam
que si estam parlant d’insularitat els consells insulars, aquells
que representen la problemàtica de la doble i la triple
insularitat hi han de ser o bé hi ha d’haver algun mecanisme
perquè en aquesta comissió hi tenguin influència, presència de
forma clara perquè si no la veritat és que no hi veiem sentit.

En tercer lloc, no sé si vostès..., perquè tothom parla de
l’avantprojecte, jo la veritat és que no el tenc, jo no sé vostès,
tots parlen de l’avantprojecte, però m’agradaria que es digués
qui d’aquesta casa té el text literal de l’avantprojecte perquè
publicat no el tenim, del règim fiscal parl.

I aquí sí que voldria dir que, sense cap dubte, contempla
millores, però tampoc no hem de renunciar a un aspecte
fonamental i és que el règim fiscal no contempla un element
que era... jo diria que l’element estrella proposat per l’estudi
de la Universitat de les Illes Balears, que era el règim especial
d’IVA, amb uns tipus especials d’IVA i per tant, n’hem de ser
conscients perquè el nostre horitzó encara ha de ser molt més
ambiciós.

I és cert que, com abans, aquesta mesura de l’IVA topa amb
dificultats en legislació europea, igual que vèiem en el
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transport en la normativa europea de minimis, però a
diferència de la normativa europea de minimis aquí no hi ha
cap disposició, pel que he pogut..., que no és  el document
final, no ho he pogut comprovar, no hi ha cap disposició que
comprometi el Govern, com sí fa amb la normativa europea de
minimis, a defensar aquesta mesura davant la Unió Europea.

I finalment, vull insistir que per a nosaltres hi ha molt de
camí per recórrer, però no perdre de vista quina és la nostra
fortalesa i crec que en aquest cas el que ha faltat és estratègia
-ho torn a dir-, el problema no és de contingut -no és de
contingut- i en el cas del règim especial el contingut és
l’estratègia. I ho torn a dir: el contingut en el cas del REB és
l’estratègia perquè de contingut en aquesta casa ens posarem
tots d’acord, però allò que ens farà forts no és el contingut, és
l’estratègia per ser influents a Madrid i aconseguir allò en què
realment hi ha unanimitat i que la repetirem aquí infinites
vegades, però si no establim una estratègia doncs no arribarem
enlloc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé,
intentaré un poc anar comentant coses que s’han dit i
explicant-ne alguna. 

Respecte  al nostre diputat al Congrés, el Sr. Fernando
Navarro, efectivament ell era a l’hemicicle, va tenir un
problema d’ordre personal, se’n va haver d’anar i la prova
d’això és que el que el Sr. Vicente Ten, el diputat que va
intervenir, va llegir era el que ell havia preparat, és a dir, no hi
ha altre misteri que aquest. Per tant, ho sent molt, ja sé que
tothom aquí pot anar imaginant, però..., ell ho ha explicat a
més crec que a IB3 mateix i, per tant, així va ser.

Sra. Armengol, quan jo li demanava això de comparèixer,
jo ja sé que vostè ha contestat totes les preguntes, té tota la
raó, no, no, però crec que és diferent poder tenir un debat com
el que tenim ara, durant aquests anys, és a dir, poder tenir un
debat en el qual fins i tot sapiguem tots com estan les coses,
quina és la situació, i és ver que la consellera ens ha informat
de tant en tant, però... avui mateix li ho ha recordat algú, és
clar, la comissió parlamentària..., és un poc una sensació de
diputat en aquest cas, la comissió parlamentària de seguiment
no s’ha reunit i miri que hem anat insistint en això durant tot
aquest temps i no hi ha hagut manera. Vostès han considerat
que les coses anirien millor si no hi havia, en aquest cas,
transparència respecte a la resta de diputats i francament crec
que no és aquest és el resultat, però en fi.

Deia vostè dues coses, parlant ara del decret llei, ha dit:
almanco a la mitjana. No, el decret llei no diu “almanco a la
mitjana”, el decret llei diu que “es prendrà com a referència en
base a la mitjana”, no és “almanco”, no, no, no. No, Sr.
Alcover, vostè que juga tant amb les paraules, jo li reconec la
seva formació filològica i els seus dots oratoris, dialèctics,
etc., no?, fins i  tot perversos, fins i tot perversos, -no, ja
m’entén-; però, és ver, no és el mateix almanco que tenir com
a referència, que és el que diu realment el text. Jo crec que les
coses en principi són com realment diuen el que s’ha aprovat
i el que s’ha publicat en el butlletí oficial en aquest cas.

Jo també em sum al que deia el diputat Martí, és clar,
aquest avantprojecte aquí no el coneix ningú, el coneix vostè
supòs, perquè, si no, no ens hauria explicat tot el que ens ha
explicat, però la resta, efectivament, tampoc no sabem de què
tracta.

El Sr. Jarabo em parlava de lleialtat, sí absoluta, però
coherència també, coherència davant d’una determinada
interpretació del que realment s’ha aprovat, que per a nosaltres
és evidentment el que jo he tractat d’explicar aquí. Això no és
deslleialtat, jo mateix he insistit i ho tornaré fer ara, que
nosaltres seguirem lluitant perquè creiem que hem de tenir i
que creiem que no és aquest, per tant, més lleialtat impossible.

I escolti, vostè té un problema d’ordre temporal amb tot
això del Sr. Bauzá, i tot això, l’ordre no és aquest en el temps,
ho ha fet venir bé, però em sap greu, però hi ha una setmana
entremig, no. I respecte dels meus referents intel·lectuals, els
meus referents intel·lectuals solen ser en el que jo dic i solen
ser també en el que he escrit, si vostè m’escolta i em llegeix,
els tendrà allà. Però no són aquests que vostè ha dit.

I ja per acabar, Sr. Reus, només li volia dir una cosa,
chapeau!

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Mirin,
a mi no em deixa de resultar curiós que aquí en tribuna, tant el
representant de Ciutadans, el Sr. Pericay, com el representant
del Partit Popular, el Sr. Company, venguin i diguin que si
governen ells milloraran el REB que s’ha aprovat, ho han dit,
el dotaran de contingut, el milloraran, etc. Evidentment estam
d’acord que el REB és un tema clau i substancial d’aquesta
comunitat autònoma i sobretot per al futur d’aquesta
comunitat autònoma, i dic que em resulta curiós que en una
setmana venguin el Sr. Rivera i e l Sr. Casado, sumos
pontífices de cada una de les formacions, i no diguin ni una
paraula, ni una paraula de les inversions del REB, ni una, ni
una, ni una paraula de les inversions del REB, no, ni una, això
no és que em resulti curiós, és que em fa sospitar, sobretot
coneixent els antecedents.
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Mirin, s’ha tornat parlar del fons d’insularitat. Sr. Pericay,
no són dots filològics, jo és que he llegit i “se incluirá”, això
vol dir futur, vol dir imperatiu, vol dir obligació, “se incluirá
como dotación del presupuesto”. Després diu quina és la
dotació inicial i serà la mitjana de les inversions
territorialitzades. I després, el 118.2 encara diu que, per als
propers anys s’haurà d’incrementar aquesta dotació amb
l’evolució que tenguin les inversions d’AVE i de carreteres
generals, per què? Perquè les d’AVE i les carreteres generals
no estan territorialitzades, perquè solen anar a més d’una
comunitat autònoma, és bo d’entendre; no dirà també els
portaavions, si fan una gran inversió en portaavions, a nosaltres
no ens va ni ens ve, però en AVE i en carreteres evidentment
sí.

S’ha dit per part del Sr. Font, també a la primera
intervenció i no li he pensat a contestar, aprofit ara encara que
no hi sigui, que no entenia per què l’energia s’havia posat allà,
que no importava ser-hi. Importantíssim que l’energia sigui
allà, no només pel que ha dit la presidenta, que també,
evidentment, sinó perquè si quan es facin les inversions
previstes en energia i que estan calculades en uns 1.500-1.600
milions d’euros, no fossin en aquest REB, alteraria la mitjana
d’inversió pel fons d’insularitat. De manera que l’Estat amb
certa raó podria dir, escolti, jo durant 4 o 5 anys li  estic
invertint en cable 3 o 400 milions d’euros, per tant, fons
d’insularitat zero. Això és la virtut de què estigui també aquí
la part d’energia. Importantíssim, és importantíssim.

També s’ha parlat de les variables, però és que les variables
ens protegeixen, perquè serà una variable a considerar quan es
faci la inversió del cable, del nou cable amb la península, sens
dubte i evidentment no haurà de contar dins la mitjana, perquè
si no el pan como en las tortas, aquí no faríem res. Per tant,
crec que sí que està ben redactat, sí que obliga i evidentment
ho tornaré repetir, l’impacte pressupostari no té res a veure
que no vengui la mitjana aquí, perquè el que està clar és que
això no havia d’incrementar el pressupost general de l’Estat,
vol dir que s’havia de redistribuir, per tant, també vol dir que
si qualcú confiava en tenir les inversions que havien de tenir,
tothom havia de renunciar a una part perquè nosaltres
poguéssim estar a la mitjana, encara que sigui a la pròrroga, tal
i com diu el text si el s’han llegit bé, tal i com diu el text. Per
tant, no només compromet, sinó que a més, està bé al que
compromet.

Jo sincerament, ara faré una apreciació absolutament
subjectiva, Sr. Company, fins ara he dit dades, però a partir
d’ara és subjectiva. Jo crec que vostès, és una opinió, ho
repetesc, jo crec que vostès havien basat tota la campanya
electoral en la no aprovació del REB, perquè sincerament no
confiaven que s’aprovés i ho havien...

(Alguns aplaudiments)

... i ho havien posat tot damunt la taula confiant que el REB no
s’aprovaria, per què? Perquè era el darrer cartutx que els
quedava. O volen que comparem la gestió en matèria
econòmica? Quins indicadors hem empitjorat? Cap, millors
tots. Hem de parlar dels indicadors laborals, que avui encara

un rècord en cotització a la Seguretat Social? Aquest Govern
ha millorat en tot el seu Govern de Bauzá, la BBC, (Bauzá-Biel
Company). Els convenis col·lectius, el triple que la mitjana
estatal. Educació, estarem d’acord que hi ha certa
tranquil·litat, -no, si ho diu la Sra. Riera, segurament, és un
polvorí-; és curiós que quan varen sortir  100.000 persones
protestant contra l’educació que feia el Sr. Bauzá, varen donar
les gràcies a la majoria silenciosa i ara diuen que no està
tranquil. Jo escoltin, que Déu els conversi la vista, perquè, en
fi...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, i no vull acabar evidentment sense agrair a tothom
que ho ha fet possible, la societat civil, sindicats, Universitat,
partits polítics, també el Partit Popular pel vot a favor. Jo, el
Sr. Pericay dirà el que vulgui, però vostè dilluns passat va dir
en roda de premsa que hi votarien a favor i dijous s’abstenien,
i deia que li donarien suport...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, per favor, vagi acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... si no és el mateix, és que jo ho vaig entendre malament
segurament.

Per tant, en resum és un bon REB, és un excel·lent punt de
partida i a partir d’ara podem mesurar, podem posar damunt la
bàscula, com deia el Sr. Font, si realment el resultat d’aquest
REB compensa o no els costos d’insularitat, vertader objectiu
d’aquest document.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Doncs torn de contrarèplica de la
Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Breument perquè crec
que està ja molt debatuda aquesta qüestió. Sí que contemplar
una vegada més la necessitat, jo  crec, de posar en valor el
procés d’aconseguir aquest règim especial a les Illes Balears,
i vull començar, perquè el Sr. Pericay feia esment que ha
tengut manca d’informació, i evidentment, és clar que
coneixem perfectament l’avantprojecte, l’hem negociat
evidentment lletra per lletra com he explicat durant tota la
legislatura i si no té el document, el passarem avui mateix
perquè tothom el pugui tenir, sense cap dubte i li deman
disculpes si no l’ha tengut en el moment oportú.
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Dir-li que des del Govern no decidim les comissions
parlamentàries, ni quan es convoquen, ni quan es deixen de
convocar. Jo crec que com a Govern, tant la consellera, com
jo mateixa quan se m’ha demanat i de fet jo vaig convocar
reunions prèvies amb tots els partits polítics per explicar-los
l’estat de la negociació del règim especial per a les Illes
Balears i que, per tant, la informació ha estat crec que..., hem
intentat que tothom tengués a l’abast la informació.

Evidentment, vostè entén perfectament que la negociació
és la negociació i hi ha coses que dins la negociació pots
explicar i d’altres no, i fins que no hem anat podent avançar i
poden tenir la concreció durant aquesta legislatura,
evidentment no hem pogut fer segons quins plantejaments,
però sí que crec que la forma de fer les coses junts, començar
inicialment junts, amb aquelles trobades que vàrem fer amb
totes les entitats socials, els partits polítics, les institucions
i seguir treballant junts durant tota la legislatura, perquè jo vull
tornar posar en valor que no només com a Govern, no només
els consells insulars que també ho han fet, sinó el Cercle
d’Economia ha anat a fer conferències a Menorca, vull dir que
tothom s’ha mobilitzat entorn a fer aquesta pedagogia
necessària i també entorn a fer possible que junts poguéssim
pitjar els diferents governs que hem tengut a Espanya per
poder aconseguir aquest règim especial i que ara ja és un fet,
tenim una llei aprovada i tenim un avantprojecte que s’està
tramitant.

I jo torn insistir en el mateix, és molt important, s’està
tramitant i l’hem d’aprovar i, per tant, hi ha partits que s’han
manifestat clarament a favor, que donaran suport a aquest
règim fiscal i evidentment jo esper el suport molt majoritari
del Congrés dels Diputats, com ha tengut el règim especial, el
decret llei aprovat la setmana passada que va tenir 306 vots a
favor i cap en contra, malgrat l’abstenció de Ciutadans, que jo
crec sincerament que és un error de cara a la nostra comunitat
autònoma, crec sincerament que és una deslleialtat perquè en
21 anys no s’havia aconseguit modificar aquest règim
especial, i vostè dirà “és poc”, bé idò el millori. Però vostès,
Sr. Pericay, em reconeixerà que va estar donant suport al
Govern de Mariano Rajoy durant un temps més llarg que 8
mesos i no va modificar una coma del règim especial per a les
Illes Balears. Per tant, tant d’interès no devia tenir Ciutadans
a nivell espanyol sobre aquesta qüestió que és absolutament
bàsica...

(Alguns aplaudiments)

... per a nosaltres, que és absolutament bàsica.

I al Sr. Company dir-li una vegada més. Sr. Company, jo li
agraesc el vot a favor i qui hauria d’estar una mica content és
vostè, perquè si no per què ha votat a favor d’una cosa que no
troba positiva? Per què ha discutit de dir, no, no, és que vostès
han tornat dur el mateix REB que havíem fet nosaltres, idò ho
voti amb alegria, Sr. Company, jo entenc que la seva cara deu
ser un poema perquè dirigeix un partit que és com desfer
calça, jo ho entenc tot això. Però, home!, hem de ser
coherents amb el que explicam.

I li ho tornaré dir, mirin, vostès han governat amb majoria
absoluta aquí, vostè formava part d’un govern que tenia 35
diputats aquí, 35, 35, i a Madrid governaven els seus,
m’entén?, durant quatre anys, i vostès no varen ser capaços de
dur aquí, de convocar-nos a la cambra parlamentària, mai no
varen plantejar un règim especial ambiciós, mai. Se’n varen
anar a Madrid i l’únic que varen demanar és una sèrie de
desgravacions fiscals, res més. Sr. Company, vostès no varen
ser valents, ni ambiciosos, ni varen tenir ganes...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... en defensar les Illes Balears. La diferència amb nosaltres és
que nosaltres hem estat valents, hem estat decidits, hem estat
ambiciosos i hem anat a Madrid a negociar i ens hagués
agradat molt més? És clar que sí i seguirem lluitant per a molt
més, perquè, Sr. Martí, nosaltres tampoc no som
conformistes, no ho serem mai, mai no ens conformarem que
aquesta terra no tengui tot el necessari i just per a aquestes
illes i per als ciutadans i ciutadanes i estic convençuda que
farem el camí junts amb el Sr. Martí, perquè efectivament n’hi
ha que sempre defensam els interessos d’aquestes illes, no
només quan s’és a l’oposició. 

I li tornaré dir , vostès han governat als dos costats, han
tengut majoria absoluta. Miri Sr. Company, els fets són els
fets i sembla que és com un nin petit que té una rabiola i ara no
pot consentir que aquest REB s’aprovi quan hi ha dos governs
progressistes, un a Espanya i un a les Illes Balears. Sr.
Company, es deixi d’aquestes beneitures, això no té
importància. Té importància que hem avançat en l’autogovern,
que aconseguim després de 21 anys modificar el règim
especial per a les Illes Balears, que aconseguim coses que
vostès ni tan sols havien plantejat, tot això de transport no
estava redactat, li repetesc, tot això d’energia no estava
redactat, li repetesc.

Miri Sr. Company, és tan ridícul tot, és tan ridícul tot que
quan vostès varen presentar el règim fiscal que va pactar el Sr.
Bauzá amb el Sr. Rajoy, varen dir que suposava 115 milions
d’euros, entre 115 i 130, ara diuen 190. Bé, idò, el que ara
tramitam a Madrid, que això és l’important, són 270 milions
d’euros, perquè hem augmentat les desgravacions fiscals. Per
tant, anem al positiu, fem feina perquè això sigui una realitat
el més aviat possible. I ara s’ha de tramitar a les Corts
Generals i ja està, i després el tendrem aprovat i en vigor a 1
de gener del 2020.

Acab amb això, mirin, senyors diputats i diputades,
membres del Govern que han treballat intensament en tota
aquesta feina, jo  sincerament crec que hem avançat i molt,
crec que li devíem a la societat de les Illes Balears avançar,
crec que ho hem fet com pertocava, junts, parlant les coses,
intentant establir complicitats, anant a tocar a sindicats,
empresaris, que ells també tocassin els seus representants a
nivell estatal, amb el Cercle d’Economia que ha mogut
moltíssima gent, amb la Universitat de les Illes Balears, amb
tothom. Hem fet feina des d’aquest Parlament, hem fet feina
des dels partits polítics, s’ha fet feina de govern a govern,
sense cap mena de dubte i s’ha aconseguit avançar de forma
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molt important. És un avanç qualitatiu i quantitativament
parlant molt important.

I jo vull agrair una vegada més i acab amb això, a tots els
que ho han fet possible i tots són molts i els deman una cosa,
com a persona que sempre ha defensat per damunt de tot
aquesta terra, aquestes quatre illes que estimam amb bogeria,
aquestes quatre illes que ens mouen també a fer política,
perquè jo sempre he dit que som en política per canviar les
coses, per transformar les coses que encara no ens agraden, i
jo som molt conscient com a presidenta de les Illes Balears
que hi ha moltes coses a millorar a la nostra terra, que hi ha
moltes coses a reivindicar també per a la nostra terra, però
també som molt conscient d’una cosa d’un gran valor, que hem
aplicat durant tota la legislatura i que seguirem aplicant a la
propera legislatura, no és una guerra d’uns contra altres, no és
tirar-se pedres uns contra altres, és intentar unir-nos tots en
base a l’interès general, és intentar anar junts per defensar els
interessos de les Illes Balears. Hi ha qüestions que no haurien
de ser exclusives de brega partidista, sinó que hauríem
d’intentar posar per damunt els interessos de la ciutadania
d’aquestes illes. 

I jo vull dir agraïda al meu Govern, que això ho ha fet
possible durant tota aquesta legislatura, tramitant i negociant
aquest règim especial, que sé que tots tenim les nostres
dificultats i ho vull dir agraïda, a tots els partits que hi han
donat suport des del principi i que s’hi han mantingut ferms i
amb disposició a la negociació i sobretot d’una forma molt
especial, molt agraïda, a les entitats que han fet feina durant
quatre anys de forma absolutament desinteressada, perquè ells
sí que han demostrat que estimen aquesta terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, presidenta. Doncs donam per acabat el
debat de la compareixença.

IV. Interpel·lació RGE núm. 222/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa
del Govern a l'illa d'Eivissa.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 222/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política educativa del
Govern a l’illa d’Eivissa.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Sara Ramón.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, puc interrompre un momentet només? Hi ha
alguna previsió de fer un tall a l’ordre del dia?

EL SR. PRESIDENT:

De moment no, Sr. Pericay, perquè hi ha Comissió de
Cultura, per tant, anam prou justets de temps. El debat ens ha
condicionat prou i de moment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -d’Hisenda, perdó.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, sí, justament per això li deman, eh, perquè n’hi ha que...

EL SR. PRESIDENT:

No, no aturarem. Anau sortint per dinar si de cas.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Bé, conseller avui
duim aquí una interpel·lació sobre la situació educativa a l’illa
d’Eivissa i crec que serà una oportunitat per fer un balanç del
que ha estat la seva gestió. I ja li avanç conseller que la seva
nota dista molt de l’aprovat.

Una legislatura on ha practicat el federalisme i on ha
incrementat el dèficit que ja patíem, una legislatura de paràlisi,
una legislatura de plans, protocols, anuncis, sobretot molts
d’anuncis conseller. Vostè ha tret pit de ser el conseller que
més ha vengut a l’illa d’Eivissa i és ver, té raó, hi ha vengut
molt, però això ha d’anar acompanyat de resultats i no ha estat
així.

Començarem pel Pla d’infraestructures 2016-2023, un pla
que ja va néixer deixant de banda infraestructures totalment
urgents per a l’illa d’Eivissa, com vostè ja sap, a l’IES de Vila,
actuacions concretes de l’Escola d’Arts i que no recollia
aquest pla i que li han reclamat tant la FAPA, com els
sindicats, com el nostre partit amb proposicions no de llei que
hem presentat i han estat rebutjades. Però el més urgent és que
a dia d’avui no s’ha iniciat cap centre educatiu, a dos mesos, a
menys de 90 dies d’acabar una legislatura. Res de l’ampliació
del CEIP Sant Carles, res del CEIP Santa Eulària, res de la
segona fase del Quarter del Rei, res de la reforma integral de
Sant Ciríac. 

El primer curs que vostè va gestionar varen quedar 16
alumnes sense escolaritzar inicialment, vostè va dir
evidentment que no ho havia pogut planificar i que era molt
urgent un centre escolar a Sant Josep, el CEIP Ses Planes, que
vostè va anunciar en campanya, hi varen anar amb la presidenta
i els cascs a anunciar-ho. Avui encara anuncien, Sr. Conseller,
que s’ha de fer l’adjudicació, no es torbin tant com amb el
conservatori, igual podem estar 4 anys fins que aconsegueixin
licitar-ho.

El 2016 el conseller va anunciar el trasllat de l’Escola
Oficial d’Idiomes a dependències de Sa Coma i que després es
traslladaria l’Escola d’Arts, que du, per cert, 20 anys a Can
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Cifre de forma provisional. Va anunciar un grup de treball
entre el Consell Insular d’Eivissa, l’Escola d’Arts i la
Conselleria d’Educació i ens va criticar per dir que nosaltres
no crèiem en la col·laboració institucional. Però Sr.
Conseller, el que no creiem és en els anuncis que al final
queden en res, ni avui l’escola no sap res d’aquest trasllat,
aquesta és la seva transparència, transparència, aquest és el seu
diàleg i aquest és el seu consens. Som el 2019, ni l’Escola
Oficial d’Idiomes, ni l’Escola d’Arts, ni se’ls espera.

Pel que fa al manteniment dels centres, cada inici de curs
hem tengut obres a l’inici de curs, hem hagut de conviure
mentre estudien els alumnes, mentre aprenen, amb les obres.
El Conservatori ha hagut d’iniciar-se amb classes amb bassals
i goteres, amb perill fins i tot per a la seva integritat física. I
tot això a causa de la seva mala planificació i a la incapacitat
per gestionar, que han dut a haver de treure a licitació diverses
vegades les obres. Les reformes de Can Cantó, Urgell, Sant
Ciríac i el Conservatori de Música, ara s’hauran de realitzar
durant l’horari escolar, entenem; ja fa sortir la FAPA queixant-
se a Can Cantó que afectarien les classes i que afectarien el
Pla d’evacuació; finalment les han pogut fer a la tarda, però
com vostè entén també és un inconvenient gros. Les obres
realitzades al col·legi de Sant Jordi estan mal executades i
cada volta que plou s’inunden. Aquest, Sr. Conseller, aquest és
el seu resum amb les infraestructures educatives: obres mal
planificades, mal executades i zero centres escolars. I ara ens
trobam que comencen a ser ja urgents un centre escolar a Sant
Jordi i un a Sant Antoni. 

I segueix vostè amb els seus anuncis. On és la disminució
d’aules modulars?, i el fibroamiant hauria d’estar a dia d’avui
completament eliminat als centres de l’illa d’Eivissa, però ens
trobam, si miram el Pla d’infraestructures, a Sant Antoni el
CEIP Buscastell, en redacció de projecte; IES Isidor
Macabich, en redacció de projecte; IES Sa Blanca Dona, en
contractació. Això li pareix a vostè una bona gestió? I seguim
amb els anuncis: San Antonio y Vila repartirán a los
alumnos recién llegados para evitar guetos, un anunci del
conseller després d’una pregunta que li vàrem formular en
aquest parlament, on dèiem que en aquests centres tenen un
80% d’alumnat estranger, un 50 o un 60% magribins, i vostè
va dir que certament era una situació urgent i que hi
treballarien, i que realment és urgent perquè hem augmentat a
les Pitiüses un 14,5%, cinc punts més que a la resta de
Balears, però aquí a Felanitx o a Inca ho fan però a Eivissa no
han fet res.

I segueixen amb el seu (...), i tracten l’alumnat d’Eivissa
com a alumnat de tercera i, per mostra, un altre botó,
conseller: les ajudes atorgades pel Govern als estudiants de
les Pitiüses són incompatibles amb les que atorga el Consell
Insular d’Eivissa; als joves de les Pitiüses estudiar a la UIB els
costa el mateix que estudiar a Barcelona o a Madrid. 626
ajudes als estudiants de Mallorca, 23 als alumnes d’Eivissa;
visca la igualtat d’oportunitats.

I seguim amb el seu tractament com a ciutadans de tercera.
L’escoleta de Can Nebot, una estructura totalment necessària
que du construïda, no direm ni de qui ni de qui no, des de

2010, que li hem sol·licitat diverses voltes que s’obris. Ara
ens diuen que es farà de forma externa; molt bé, allò important
és que s’obri, però la veurem oberta, Sr. Conseller. Visca la
igualtat d’oportunitats.

I en l’atenció a la diversitat també hem tengut una gestió
exemplar: hem tengut casserolades, hem tengut substitucions
retardades que han provocat problemes greus amb alumnes
amb discapacitat severa; varen llevar els intèrprets de signes,
que varen haver de rectificar per la pressió mediàtica. I una
altra pregunta que també li hem formulat de forma reiterada és
la dels alumnes d’altes capacitats; el protocol d’identificació
d’altes capacitats es va posar en marxa la passada legislatura
però no s’implanta a tots els centres, és a dir , s’implanta a
molt pocs centres, i a més tenen moltes dificultats per aplicar-
lo.

I ja per anar tancant, perquè podria dir-li més coses però
anirem tancant, destacarem des del nostre partit la tasca i la
professió del docent, una tasca que entenem molt important,
perquè l’educació és un pilar per als nostres alumnes, i
respectam totalment la seva feina, però tot no és perfecte ,
conseller, i per això tenim Inspecció Educativa. A Eivissa hem
tengut episodis de queixes i preocupacions dels pares dels
alumnes que no han trobat una resposta adequada per part de la
conselleria, que ha d’actuar davant les denúncies dels pares,
que també són uns pilars per a l’educació dels alumnes. Hem
tengut denúncies per part d’una mare a la qual li negaven
l’educació en castellà; hem tengut queixes reiterades durant
tres anys a la direcció d’un centre sobre pràctiques
inadequades que ridiculitzaven el castellà i no hem tengut
resposta immediata per part de la conselleria. Els drets dels
pares s’han de respectar; la conselleria ha d’actuar ràpidament
en tots els casos i no tan sols en aquells que vostè consideri.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Torn del conseller. Té la paraula el
Sr. Martí March.

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

Sr. President. Diputats, diputades. Sra. Sara Ramon, gràcies
per aquesta interpel·lació, que em permetrà donar resposta a
les seves inquietuds, a les seves preguntes, a les seves
crítiques, i demostrar de qualque manera que vostès, el Partit
Popular, sempre parlen de l’educació des d’una perspectiva
tremendista i catastrofista que realment no respon a la realitat.

Miri, li començaré parlant dels resultats de l’IAQSE. Els
resultats de l’IAQSE demostren clarament que l’educació a les
Illes Balears està millorant, però està millorant d’una forma
clara a l’illa d’Eivissa, d’una forma clara i rotunda, en tots els
aspectes; fins i tot en temes de secundària en anglès i en
matemàtiques superen la realitat educativa de Menorca, que és
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l’illa en què millors resultats tenen, i això és una realitat; i la
titulació a batxillerat ha augmentat més de 14 punts. Per tant
crec que és important veure les coses sempre mig plenes, no
mig buides o catastrofistes, com fan vostès.

I jo  crec que això és important perquè demostra que a
Eivissa el moviment d’innovació pedagògica és un moviment
potent, és un moviment important. Miri, en el Congrés
d’innovació que es va fer fa un parell de setmanes de l’illa
d’Eivissa 14 centres varen presentar projectes interessants
d’innovació; no només això, gairebé un centenar de mestres i
professors varen venir a aquest congrés d’innovació, que va
demostrar que a les Illes Balears el nivell de millora és una
millora important i significativa. Això és clau. A més no hi ha
comparació entre cursos que fa el CEP; el CEP d’Eivissa és
dels millors CEP que hi ha a les Illes Balears; e l nivell de
cursos en centres ha millorat d’una forma increïble; el nombre
de mestres i professors que fan cursos és realment
extraordinari, hem passat de 300 a 1.300 professors que fan
aquests cursos, i per tant a Eivissa hi ha un nivell de feina
pedagògica important.

I m’alegra que parli de Can Raspall; no ha dit Can Raspall,
però tots sabem de què parlava. En primer lloc la Inspecció
Educativa sempre hi és, sempre hi és, el que no fa són
performances, el que no fa són declaracions; fa informes que
donen resposta a la realitat, i a Eivissa, segons l’informe que
s’ha fet des de la Inspecció, sí que es compleix en aquest
centre la normativa lingüística, i es compleix clarament, i no
hi ha pallassos a Can Raspall, Sra. Sara Ramon, no hi ha
pallassos, no hi ha pallassos. Ja està bé de dir insults que no
responen a la realitat, no n’hi ha, de pallassos, i realment això
és lamentable que ho senti aquest professor. Podem discutir
si la metodologia és adequada o no, però no s’està ridiculitzant
el castellà de cap de les maneres. No només això, sinó que
realment estan intentant donar una imatge d’aquest centre
realment negativa, i és un centre que fa una bona feina. 

Per tant parlin en positiu de l’educació, parlin en positiu de
l’educació. El president del seu partit realment sempre fa
declaracions en què posa de manifest que realment la
conselleria no actua, que hi ha inacció..., sempre parla en
negatiu de l’educació a Eivissa, i comença a ser necessari, ja
que vostè ha fet una apologia dels docents, que parlin
realment. Mai no he vist un comunicat en què es parli bé de
l’educació a Eivissa, mai. Per tant és important, diguem, que
quan es parla es parli de les coses en realitat.

Miri, escoletes infantils, Can Nebot. És increïble que em
parli de Can Nebot. La passada legislatura vostès governaven
a l’Ajuntament de Sant Josep, governaven al Consell d’Eivissa
i governaven a les Illes Balears, i què varen fer?, res, res
absolutament. No només això, varen deixar les escoles
infantils de les Illes Balears i d’Eivissa temblando: els varen
retirar totes les ajudes que hi havia per a les unitats; l’IEPI,
l’Institut de Primera Infància, va quedar gairebé sense
personal; l’any 2015, que és una data en què hi ha una
recuperació econòmica, resulta que hi havia 0 euros per a les
escoletes infantils; resulta que la seva... la seva realment
preocupació per les escoles infantils és increïble. No li diré

tot el que hem fet per les escoles infantils de 0 a 3 a les Illes
Balears, i concretament a Eivissa. El nivell d’inversió ha
incrementat de forma clara, i sí, Can Nebot s’obrirà, perquè hi
ha hagut la cessió del Consell d’Eivissa. Per què no ho varen
fer vostès?, quins eren els problemes que tenien vostès per
obrir Can Nebot?, i Can Nebot s’obrirà i estam estudiant la
forma millor; l’escola no es privatitzarà, no es privatitza
l’escola, l’escola és pública i l’escola serà realment una
escola oberta i intentarem realment tenir una coordinació en
tot el que són les escoletes de Sant Josep. Per tant, les
escoletes infantils realment amb vostès quasi varen
desaparèixer, malgrat ara s’apuntin a un bombardeig, i l’escola
de Can Nebot vostès no varen fer absolutament res, i és una
escola modèlica, res varen fer. 

Escolarització. L’escolarització a Eivissa hi ha dues
qüestions importants, ha incrementat des que nosaltres
governam amb més de mil alumnes, més de mil alumnes; i
vostès no escolaritzaven tot els al·lots d’educació infantil, no
els escolaritzaven, Sra. Sara Ramón, no els escolaritzaven,
nosaltres sí que hem escolaritzat i hem fet un esforç
significatiu per escolaritzar tothom. També a Sant Antoni sí
que ens hem implicat per fer una escola d’escolarització, però
l’escolarització, una escola d’escolarització no és possible si
no s’impliquen els ajuntaments; nosaltres hem fet acord a
Manacor, a Inca, a Sa Pobla, a uns deu municipis perquè hi ha
hagut una implicació plena dels ajuntaments, i això és una
realitat. És a dir, l’escolarització equilibrada només és
possible si realment hi ha aquesta aportació, si hi ha aquesta
realment implicació dels ajuntaments.

Vostès parlen, a més, dins aquest procés d’increment de
l’escolarització, un element clau és la diversitat, és a dir, hi ha
ja escoles cada vegada més disperses i nosaltres des que hem
governat hi ha 60 professors nous de l’atenció a la diversitat.
Això són realitats, 60 professors més; vostès en varen tirar
fora quantitat de professors. Hi ha 32 PT nous, hi ha nous AL
i hi ha 16 orientadors, treballam en l’orientació a centres de
forma clara.

Per tant, a Eivissa l’atenció a la diversitat és un fet real,
malgrat les dificultats que significa realment atenció a la
diversitat a un món com aquest. A més, hem posat més AT i
només hem posat més AT sinó que a sobre tenen una situació
laboral molt millor de la que tenien amb vostès, és una realitat;
els fisioterapeutes també estan en millors condicions laborals
i vostès l’any 2011 varen llevar els educadors socials , en
aquest moment nosaltres hem posat quatre educadors socials
a instituts de secundària per donar, per fer possible que
l’educació sigui cada vegada millor i per intentar el treball
amb les famílies dins el context social. Per tant, això és una
realitat.

També hem fet dos equips especialitzats, un, EADISOC,
que treballa en el tema, en la qüestió de nins d’espectre
autista, i un equip d’atenció en alteració de conducta. També
l’hem posat en aquesta legislatura. L’atenció a nins amb altes
capacitats és un fet, vostès la passada legislatura varen aprovar
un protocol, res més; nosaltres no només un protocol sinó que
hem fet un conveni amb la Universitat que treballa també amb
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al·lots d’Eivissa per intentar enriquir les capacitats d’aquests
al·lots i això, Sra. Sara Ramón, no ho pot deixar de tenir.

Una altra cosa, a Eivissa hi ha un centre d’educació
especial que no hi existia, vàrem fer un concert amb
AMADIBA i a Eivissa, Sant Josep, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Josep, té una escola d’educació especial,
una escola que dóna resposta a les necessitats de les famílies
d’Eivissa perquè algunes de les famílies d’Eivissa eren aquí, a
Mallorca. Nosaltres hem fet possible juntament amb
AMADIBA, amb una concertació, que realment els al·lots
d’aquesta illa puguin tenir un centre, si així ho volen i ho
desitgen les seves famílies. Una altra realitat a la qual vostès
no hi varen ni donar resposta.

Menjadors escolars, hem incrementat en quatre
menjadores escolars més i això és una realitat; hem
incrementat les ajudes de menjador escolar, les hem
incrementades en nombre i també hem fet possible que es
passin a partir de setembre. I això és una altra realitat que
vostès no poden ni qüestionar. 

També, professorat. Hem posat més de 200 professors
nous, que vostès es varen dedicar tirar professors fora del
sistema escolar; no només això, varen incrementar de forma
significativa la interinitat, la interinitat a Eivissa i a
Formentera és un tema greu que fa més difícil una feina de
qualitat. Nosaltres a través, per intentar donar resposta, hem
convocat oposicions el 2017, el 2018 i ara el 2019; vostès
quan governaven no només no varen fer cap oposició, altres
comunitats autònomes governades pel PP sí que varen fer
oposicions, sí que varen guardar les places de la gent que es
jubilava, vostès ni això. Per tant, varen incrementar de forma
increïble el percentatge d’interins fins arribar al 38% i
nosaltres fent oposicions hem anat baixant 7 punts la taxa
d’interinitat. Miri, Eivissa és l’illa on el nombre, el
percentatge d’oposicions és més alt: a l’any 2017 hi va haver
90 places, a l’any 2018, 247, i enguany n’hi haurà 225. Per
tant, treballam per intentar baixar la taxa d’interinitat d’una
forma clara i la majoria de gent que es presenta guanya les
oposicions. A FP hem fet una feina d’incrementar els cicles
formatius d’FP, hem realment consolidat l’FP de Can Marines
amb la col·laboració del Consell d’Eivissa, hem incrementat
el nombre de professors, hi ha més de cent alumnes que fan
formació professional. 

Sra. Sara Ramón, menys plantejaments que realment
tenguin a veure amb aquest plantejament tremendista del qual
vostè parla. 

Parla del Conservatori, sí, és veritat, hem hagut de licitar
quatre vegades, estic d’acord amb vostè, no es presentava cap
empresa, supòs que no és responsabilitat de la conselleria,
però sí que era responsabilitat de la conselleria que quan
vàrem arribar hi havia un contenciós amb una empresa que
havia construït el Conservatori i que nosaltres hem hagut
d’arreglar pagant 400.000 euros, i ara de bell nou hem licitat
i en aquests moments són a punt de començar les obres del
Conservatori. Vostès, què varen fer pel Conservatori si
realment hi havia les mateixes problemàtiques?

Quant a infraestructures, hem realment..., jo reconec que
hi ha retard, però vostès no varen fer res la passada legislatura
per donar un solar de Sant Josep, res; Santa Eulària encara 
estam..., no hi havia cap solar, no hi havia cap solar a la
conselleria, la feina l’ha feta l’Ajuntament de Sant Josep
actual; a Santa Eulària encara esperam un solar per a Santa
Eulària, ha fet res l’equip de govern de Santa Eulària que
vostès governen des de fa molts d’anys? Res. Nosaltres hem
invertit durant, a finals de legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, vagi acabant.

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

... uns 11 milions d’euros.

Per tant, Sra. Sara Ramón, aquí realment sé que falta molt
a fer, sé que falta molt per realment dur a terme, però li puc
assegurar que la situació de l’escola d’Eivissa està molt
millor, fins i tot quan anam a les escoles, que anam a les
escoles, cosa que vostès no podien fer ni feien, hi ha un clima
de feina, un clima de tranquil·litat que realment vostès varen
enfonsar d’una forma realment lamentable i irresponsable. En
aquests moments estam en situació de seguir millorant
l’educació i sabem tot el que ens falta per fer, perquè tenim
clar el nostre full de ruta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica del grup
proposant de la interpel·lació, pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, conseller, vostè m’ha fet aquí un
discurs de les coses que han fet, que la majoria ni tan sols són
responsabilitat seva, li podríem donar les gràcies als
professors dels bons resultats o dels projectes d’innovació, ni
tan sols vénen de vostè, i de l’increment del professorat, que
ve de la LOMCE, o pot donar les gràcies també a Montoro.

Sr. Conseller, el verb que ha utilitzat durant tota la
legislatura ha estat farem, cada una de les preguntes que li hem
formulat ha estat farem, i és que vostè a menys de noranta dies
d’acabar la legislatura segueix dient el mateix, és que ve a
Eivissa i anuncia l’ampliació d’Isidor Macabich i em parla
d’obrir l’escoleta, però si encara diuen que és per a l’any que
ve, però utilitzin el verb bé, diguin que ho faran els pròxims
que governen, ja ho farem nosaltres.

És molt trist, conseller, que a dia d’avui cap centre escolar,
cap a l’illa d’Eivissa, és un despropòsit per als habitants de
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l’illa, que al dèficit històric, que vostè  ja sap perquè ha fet
l’anuari molt de temps, vostè ja sap, li suma més dèficit. No és
que aquí a Eivissa siguem uns ploradors i uns gemegosos, és
que és per plorar, i vostè ho sap perfectament. Almenys podria
ser una mica humil i honest i reconèixer la seva nefasta gestió
que ha fet a l’illa d’Eivissa que, per desgràcia, ja no és a temps
d’esmenar. 

No sé de què li ha servit a vostè fer el decret llei que va
aprovar per modificar les normatives i per fer les escoles per
poder modificar sense cap problema. Vostè ha disposat, eh!,
de més sous que mai, d’un pressupost més alt per fer la tasca
que ha deixat per fer, i ha maltractat la inversió a l’illa
d’Eivissa, 2,7 milions, un 6,6% del total que s’ha destinat a
tota Balears; una legislatura nul·la, conseller, ni un centre
escolar, m’ho pinti com m’ho pinti, un pla d’infraestructures
incomplert. A dia d’avui són necessaris ja dos centres més i
vostè em parla..., no hem entrat al projecte Sant Carles, no ha
demanat el permís per a les obres de Sant Ciríac, no ha
informat a medi ambient del CEIP de Santa Eulària i està per
adjudicar el de Sant Josep. De què em parla? En quatre anys
justifica l’injustificable, Sr. Conseller. 

Manteniment del curs escolar, és per la seva mala
planificació, és vostè qui governa i qui té la responsabilitat;
per què no han fet el manteniment de l’Escola d’Art si no
podien fer altres coses? És que és d’acudit que vengui a
Eivissa i digui que a mesos d’acabar la legislatura faran un
protocol d’intencions per al trasllat de l’Escola d’Arts o que
digui que han de fer un estudi de les deficiències, com pot dir
que li preocupa si ni tan sols sap a aquestes alçades quines són
les deficiències? El que passa és que la seva tàctica de posar
el retrovisor a Eivissa no li serveix, perquè a la passada
legislatura, per molt que vostè ho digui, eh?, vàrem invertir
12,4 milions i vàrem inaugurar nous centres, i vostè parla d’un
terreny, és que es varen moltes coses a la passada legislatura.

I pel que fa..., li faig referència a l’alumnat universitari, és
que no ha articulat cap sistema per atendre aquest elevat cost
que costa a les famílies tenir un alumne a Eivissa, discriminant
els alumnes eivissencs. I no han actuat en la multiculturalitat,
però vostè torna culpar els ajuntaments, idò quan fa dues
pàgines de premsa a Eivissa i Formentera i surt en dues
pàgines on diu el que faran, per què no ho havien parlat abans
amb els ajuntaments? 

Jo som en aquells ajuntaments i sé la preocupació que hi
ha i sé les ganes que tenen de millorar això i vostè ja ho deia
a l’anuari, és un tema urgent. No han actuat.

Els centres d’Eivissa se segueixen queixant de les altes
capacitats, perquè el professorat que tenen a la diversitat no és
suficient.

I tampoc no han millorat el sistema de substitucions, per
això han passat els casos greus que han passat a l’illa d’Eivissa,
com a Sa Colomina on deixaren desatesos boixos que
realment ho necessitaven.

També varen comprometre’s a revisar les ràtios de les
sales UEECO amb alumnes que tenien discapacitat motora i
tampoc no ho han fet. I vostè em parla, a Sant Josep seguim
sense una aula UEECO a cap institut de secundària. I a això,
idò sí, conseller, hi sumam la seva inoperància davant
denúncies dels pares, perquè és intolerable la inacció
d’Inspecció Educativa i és intolerable que es permeti la burla
i la discriminació cap al castellà.

El mateix Defensor del Poble ja li ha dit de forma
reiterada la restricció indeguda que fa dels drets dels pares per
triar la lliure elecció a la llengua per als seus fills d’infantil,
primer i secundària. L’administració ha de protegir tothom i
ha d’emparar tothom i no tan sols aquells que són de la seva
corda.

I una mica d’humilitat, Sr. Conseller, una legislatura nul·la,
sí, ajudes de menjadors, me les pot repetir vint voltes, però no
hi ha una estructura, senyor... Més aules modulars; obres de
manteniment durant període lectiu; insuficient atenció a la
diversitat; discriminació dels nostres estudiants universitaris;
anuncis incomplerts, i un desemparament total dels pares; una
política de desatenció als eivissencs, conseller.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Contrarèplica per part del conseller,
Sr. Martí March té vostè la paraula.

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

Sra. Sara Ramón, president, perdó, diputats... Sra. Sara
Ramón, encara no hem començat la campanya electoral, no
faci catastrofisme, que no n’hi ha a les escoles, si ara fa
catastrofisme, jo no sé què passava a les escoles en el període
anterior.

Miri, nosaltres respectam la Inspecció Educativa, la
Inspecció Educativa fa la seva feina, és que vostès parlen des
del coneixement i la ignorància, vostè diu mitges mentides, al
80% de centres de les Illes Balears i, per tant, d’Eivissa, hi ha
hagut obra major o obra menor. Vostès varen deixar els
centres totalment sense cap tipus de... de... és clar que sí,
sense cap tipus d’atenció, els centres que varen inaugurar són
centres que vàrem planificar i vàrem començar a fer al segon
pacte de progrés. És a dir, ja està bé de dir coses que no
responen a la realitat.

Vostès es fan la víctima, víctima a Eivissa, víctima en
temes universitaris, escolti: quan a la Universitat se li dóna la
inversió que s’ha fet aquests anys, que realment no és
comparable amb la baixada que varen fer vostès, nosaltres hem
baixat les taxes universitàries i això sí que realment...,
nosaltres hem baixat les taxes universitàries i això afavoreix
els estudiants d’Eivissa, sí...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el tema de les beques és competència de l’Estat i fins ara la
competència de l’Estat era del senyor... -del Govern, sí-, era
del Sr. Rajoy, i en aquests moments nosaltres hi ha la
incompatibilitat entre les ajudes que dóna el consell i les
ajudes que dóna el Govern, però ja eren incompatibles abans,
eren incompatibles abans, eren incompatibles abans, no només
ara, amb vostès també eren incompatibles els ajuts, és clar que
sí, eren incompatibles perquè la competència realment... si
(...) és el Govern de les Illes Balears.

Per tant, el seu nivell de desinformació en temes
d’universitat també és realment lamentable.

Li diré més: vostè diu que no hem fet res. No, no hem fet
res, la veritat no hem fet res. Miri, una cosa, una demanda que
s’ha fet a les escoles de les Illes Balears, als CEIP, tenir
auxiliars administratius. En aquests moments a les escoles
d’Eivissa hi ha set auxiliars administratius que hem començat
a fer, que hi ha una planificació i que són 14 centres els que
tenen auxiliars administratius, i això possibilita que als centres
educatius els equips directius puguin fer més una feina
pedagògica que una feina administrativa. Aquesta és la nostra
idea.

Jo no faig que la bona feina sigui nostra, no, però hem de
posar..., la conselleria té l’obligació de posar els recursos i les
condicions perquè els mestres facin bona feina. Vostès varen
trepitjar les escoles, varen trepitjar els docents, varen
perseguir els docents, varen tallar la Inspecció amb 10
inspectors -10 inspectors-, ara nosaltres, a Eivissa i
Formentera hi haurà 4 inspectors. Per tant, intentam la
professionalització de la Inspecció Educativa, vostès la varen
polititzar fins al final.

I la feina de la Inspecció Educativa a Eivissa és una bona
feina. Vostès contínuament parlen malament d’aquelles
escoles, d’aquells docents, d’aquella inspecció que no va en la
seva ideologia. Jo, quan govern, no pens en cap ideologia, pens
realment en els estudiants i les estudiants de les Illes Balears,
és la meva preocupació, és la meva ocupació, fa més de
quaranta anys que em dedic a temes d’educació, per tant,
lliçons de la preocupació de l’educació, zero.

Per altra banda, li puc assegurar que les dades que donam
denoten una millora de l’educació a les Illes Balears. Que falta
molt per fer? Sí que falta per fer, però per a això necessitam
realment tenir un full de ruta clar. Nosaltres el tenim clar, el
full de ruta, en tots els aspectes. Vostès el full de ruta que
varen demostrar va ser un full de ruta d’esquena a la comunitat
educativa, de manca de diàleg. 

La delegada d’Eivissa i de Formentera, la Sra. Marga
Ferrer, s’ha potejat totes les escoles, sap perfectament la
realitat. Nosaltres ens hem reunit amb tots els directors de
primària, secundària, d’escoletes i de concertats. Vosaltres...
vostès no varen fer res d’això, si tenien por d’anar a les
escoles, si realment tenien pànic d’anar als centres educatius,
si varen crear una crispació que mai no havia existit a les Illes

Balears. Cap govern del Partit Popular no es va atrevir a fer el
que vostès varen fer i  varen deixar l’educació a les Illes
Balears en una situació lamentable. 

Ens ha costat molt crear un clima de feina, un clima de
feina que és clau i en aquest clima de feina que hem creat
entre tots, hem fet acords marc, ens hem reunit amb tots els
centres, amb sindicats, amb l’escola pública i amb l’escola
concertada. Aquest clima ha anat acompanyat de millors
recursos, sí; hem tirat endavant tota una idea de innovació
pedagògica, és clar que l’hem impulsada, les coses no
sorgeixen perquè sí, però nosaltres sempre hem defensat els
docents de les Illes Balears. 

Vostès aquestes darreres setmanes han fet un atac frontal
als docents d’Eivissa i els docents i  la comunitat educativa
d’Eivissa es varen plantar davant la nova actitud del Partit
Popular, que sembla que no ha après res de l’època anterior
del Sr. Bauzá.

Per tant, Sra. Sara Ramón, vostè té la seva opinió, jo la
respect, faltaria més, l’educació a Eivissa ha millorat i segueix
millorant, malgrat aquests cants catastrofistes i tremendistes
del Partit Popular als quals nosaltres estam acostumats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Doncs donam per acabat el
debat de la interpel·lació.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. 

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 5270/18,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 5270/18, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a la reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual.

Per tant, intervencions dels grups parlamentaris
proposants, torn del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, des de MÉS per Mallorca ens
hagués agradat en aquesta setmana de la revolta a les dones
poder celebrar la retirada d’aquesta proposició no de llei de
reforma del Codi Penal dels delictes contra la llibertat sexual,
malauradament no ha pogut ser perquè aquesta reforma encara
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dorm dins un calaix, gràcies als governs del Sr. Rajoy i també
del Sr. Sánchez.

Per tant, som davant un 8 de març del 2019 en què el
feminisme es troba en el punt de mira del feixisme i, per tant,
creiem que hi hem de ser més que mai. Les dones de MÉS per
Mallorca, aquesta setmana de revolta col·lectiva, també volem
penjar el nostre davantal i, per tant, volia jo aquí, almanco
durant la meva intervenció, fer un gest de solidaritat amb totes
les dones aquesta setmana... Com veieu és un davantal una
mica usat perquè realment l’utilitz moltes vegades a ca nostra,
per tant no..., he dut el que tenia a mà, no?

És una setmana de revolta col·lectiva, amb la meva
intervenció vull deixar clar que des de MÉS per Mallorca, les
dones de MÉS per Mallorca, ens sumam a totes aquestes
reivindicacions i donam suport a la vaga del 8M i també a totes
les manifestacions al carrer. 

No deixarem passar els que utilitzen el feminisme com un
instrument per blanquejar la seva ideologia, com va a vegades
el Partit Popular, que ens dóna lliçons, a les dones, de com
hem de sentir el nostre cos, que equipara la violència de
gènere amb la violència domèstica, i que la banalitza amb
frases com: “Son hombres que sólo se portan mal”. Ni als
que amb el concepte de feminisme liberal volen excloure una
part de les dones; és un concepte per a nosaltres classista, el
feminisme ha de ser un concepte ample i obert. Des de MÉS
per Mallorca defensam el feminisme sense etiquetes,
integrador de totes les dones en tots els àmbits i en totes les
posicions.

Tampoc no deixarem passar abusos com el de l’autobús
d’Hazte Oír, organització que sembla patrocinada quasi pel PP,
no?, Ciudadanos i Vox, perquè equipara les feministes amb el
nazisme, amb al·lusió directa a Hitler, banalitzant un
moviment polític i ideològic més destructiu del segle XX i
posant les dones i els col·lectius feministes en el punt de mira
d’una forma insultant i perillosa. Crida l’atenció que en aquest
autobús hi hagi frases com “las leyes de género discriminan
al hombre”; “Casado, Rivera, Abascal, derogad las leyes de
género”. Però qualcú ha escoltat el Sr. Rivera, de Ciudadanos,
el Sr. Casado, del Partit Popular, que hagin posat el crit al cel
ni que s’hagin queixat perquè aparegui el seu nom a un autobús
que fomenta l’odi? Nosaltres no els hem escoltat. Passejar la
imatge de Hitler per Berlín seria considerat un delicte i el
conductor ja seria a la presó; la permissivitat de l’Estat
espanyol permet campar al seu aire el feixisme.

Celebram, però, que la Fiscalia de Barcelona l’hagi
denunciat. És difícil trobar casos més flagrants d’incitació a
l’odi que aquest autobús cap al col·lectiu de dones en general,
cap un col·lectiu de dones, i un moviment igualitari com és el
feminisme en particular. Diuen que són “feminazis” les dones
que gosen aspirar a la igualtat total sense deixar cap privilegi
al col·lectiu masculí. Les dones no volem per als homes cap
ni un dels càstigs que el masclisme ens ha infligit i infligeix
a les dones. Aquest autobús masclista no aconseguirà instal·lar
l’odi a la nostra societat, serà un motiu més per rebentar els

carrers aquest 8 de març per la igualtat i contra la violència
masclista.

Els feminismes han esdevingut la principal amenaça de
l’extrema dreta. Molesta la seva capacitat mobilitzadora,
formadora i transformadora. Tenim milers de motius per fer
aquesta revolta, i un d’ells és “no és no”. Per això avui des de
MÉS per Mallorca defensam aquesta proposició no de llei,
que insta el Govern espanyol i el Consell General del Poder
Judicials a diferents actuacions en relació amb els delictes
contra la llibertat sexual i en favor de la formació dels
membres de la carrera judicial en perspectiva de gènere. 

El 26 d’abril de 2018, fa quasi un any, es feia pública la
sentència de la secció segona de l’Audiència Provincial de
Navarra sobre el cas anomenat La Manada; els cinc acusats
foren condemnats a nou anys de presó i a cinc de llibertat
vigilada per un delicte continuat d’abusos sexuals. El Tribunal
Superior de Justícia de Navarra ha confirmat la sentència, però
encara està pendent de recurs davant el Tribunal Suprem.
Aquesta sentència va provocar i continua provocant una
extraordinària reacció en l’opinió pública, majoritàriament
disconforme amb la qualificació dels fets, que s’hi pren en
consideració abús sexual i no agressió  sexual. Davant
d’aquests fets el Govern espanyol d’aquell moment, amb el Sr.
Rajoy al capdavant, va encomanar a la Comissió General de
Codificació l’elaboració d’un informe sobre la conveniència
de reformar el Codi Penal; aquesta comissió estava formada
majoritàriament per homes, i davant la pressió pública el
Govern va realitzar un nomenament d’un grup d’expertes per
tal d’aconseguir o caminar cap a la paritat. Volem mantenir el
punt 2 d’aquesta proposició de llei que hi fa referència, però
si se’m permet fer una esmena in voce demanaria si tots els
diputats i les diputades o tots els grups parlamentaris estarien
d’acord que es faci una adequació al moment actual. Per tant
la nostra proposta seria, del punt número 2: “El Parlament de
les Illes Balears, conforme amb el principi de presència
equilibrada per sexes en comitès de persones expertes o
comitès consultius previst a l’article 54 de la Llei 24/2007,
per la igualtat efectiva de dones i homes, insta el Ministeri de
Justícia a garantir i procurar la paritat en la designació dels
vocals permanents en tots les seccions”. 

La qüestió important és que la secció penal de la Comissió
General de Codificació va aprovar una proposta de text
articulat que va elevar al Govern, però no se n’ha tornat saber
res, i lògicament se suposa que queda dins un calaix fins a la
propera legislatura. Ni el govern de Rajoy ni el govern del Sr.
Sánchez no han tengut interès a impulsar aquesta reforma. Per
aquests motius des de MÉS per Mallorca, creim que més
vigents que mai els motius per donar prioritat a la reforma del
Codi Penal pels delictes contra la llibertat sexual en el sentit
que proposa la proposició no de llei que avui defensam són
importantíssims, i creim que aquest proper govern que ha de
sortir d’aquestes noves eleccions del 28 d’abril hi hauria de
donar prioritat màxima. Per tant des de MÉS per Mallorca
creim que aquesta proposició no de llei és més vigent que mai
i que cal aprovar-la amb el màxim consens.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca. Té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. La sentència de
La Manada ha estat un cop molt dur per a la nostra societat, i
per aquest motiu vam decidir fer aquesta proposició no de llei.
La coincidència temporal de debatre-la justament la setmana
del 8M no deixa de ser irònica, però és ben cert que vivim
temps convulsos, on sembla que alguns homes tenen por de
perdre els privilegis als quals estan tan acostumats, i ara tenen
una rabiola, una rabiola plena de falsedats i fora de lloc. 

Des del dia en què vam registrar aquesta proposta, el mes
d’abril de 2018, s’ha creat la comissió d’experts de manera
paritària i ja s’han fet algunes reunions, de les quals es
destaquen dues propostes: la primera, eliminar el terme “abús
sexual” per deixar tipificats dos delictes, agressió i violació;
la segona és la proposta que es castigui amb pena de presó
qualsevol comportament sexual cap a una dona sense
consentiment: no és no. El consentiment està molt ben definit
per diferents tribunals i estàndards internacionals, per
exemple el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga
Iugoslàvia o per Rwanda. En el marc internacional de drets
humans s’entén que només hi ha consentiment quan existeix
plena autonomia sexual, una autonomia que no es dóna quan
existeixen una sèrie de factors que fan que aquest
consentiment no sigui lliure, per exemple la coacció, un
entorn de poder, l’ús de la força, algun tipus de diversitat
funcional, l’ús de substàncies químiques...

A les dones ens han ensenyat des de la por, por a anar totes
soles pel carrer, por als llocs foscos, por als portals dels
edificis...; en poques paraules, ens han fet responsables i
culpables del que ens pugui passar. El 27 d’abril, un dia
després de la sentència de La Manada, la periodista Cristina
Fallarás va animar les dones a explicar situacions de violència
sexual sota el hashtag “cuéntalo”; anònimament o públicament
milers de dones -de fet en les primeres 24 hores es van
publicar 150.000 tuits- vam explicar alguns dels abusos,
agressions o humiliacions que ens han fet desconeguts,
familiars, amics, parelles o exparelles. Cridava l’atenció que
molts dels testimonis començaven a la infantesa i seguien a
l’adolescència, posant de manifest l’enorme violència
masclista que vivim de filletes i adolescents.

Tenim molts motius per estar enfadades, enfadades amb un
sistema judicial androcèntric i patriarcal, que en els casos de
delictes sexuals sotmet la víctima a una doble violació, des del
moment en què denuncia i es troba amb una sistema que la
revictimitza. Perquè no cal que ens enganyem, les agressions
sexuals són invisibles, voluntàriament invisibles, i per
desgràcia és una pandèmia mundial: una de cada vint dones ha
estat violada a Europa en els darrers quinze anys. Açò traduït

en una xifra significa prou de 9 milions de dones, 9 milions de
dones!

Si fem una anàlisi històrica de la violència sexual, es
comprova que hi ha una prevalença sistèmica i que és
intrínseca a les relacions socials i per tant profundament
política; es tracta de controlar el cos de la dona i la seva
sexualitat. La República de Roma es funda en una violació, la
de Lucrècia, des de llavors suposadament les coses han
canviat, bé, aquests mesos passats arran de la sentència de La
Manada i altres perles que hem hagut de sentir, hom es demana
on queda aquesta evolució, perquè justament és açò el que ens
indigna, el que fa la sentència és demostrar que tots els
perjudicis i estereotips de gènere que es donen en violència
sexual, es reprodueixen en el sistema judicial. Açò vol dir que
hi ha una ideologia darrera, una estructura, el sistema
patriarcal, que es fica a tots els espais de socialització, fins i
tot en aquells en els quals ens creiem que no existeix
ideologia. Pensant en les lleis i les normes són neutrals i al
final en els que més repercuteix açò és principalment en les
dones, però no només en les víctimes, sinó que té efectes per
a totes, també per a les que no hem estat agredides.

Ara bé, en aquest debat no podem obviar l’home, la figura
masculina. Els models que es repeteixen de violència
masclista són molt transversals i es deuen a diversos
elements: en primer lloc, la manca d’educació afectivosexual,
que no els dóna un criteri per saber el que és normal i el que
no. En segon lloc, i crec que és molt important, tenim el
consum de pornografia que comença cada cop abans, al voltant
dels 11 anys, que és un porno masclista i violent, açò fa que
els fillets naturalitzin moltes situacions de violència envers
les dones que veuen a la pantalla i construeixin un imaginari a
partir de situacions que són delictives. És evident que tenim un
problema i intuïm per on començar a fer el canvi, cal allunyar-
los de les masculinitats tòxiques, lluitant contra els
estereotipis que limiten els nens, així en masculí, ells, els
fillets, els nens, els boixos, com ho vulguem dir.

Per açò incidim que no es tracta només de la reforma del
Codi Penal, perquè es igual que tinguem la millor legislació
del món si no tenim polítiques públiques, formació, protocols
d’atenció o educació afectivosexual, entre altres coses. Per
açò la nostra insistència en els punts tercer i quart de la
proposició en la formació dels diferents actors que participen
en la reducció d’aquests casos.

De les esmenes presentades no tenim cap problema per
acceptar-les i esperam poder rebre tots els suports necessaris
per aprovar aquesta proposta, perquè és de justícia, perquè els
ho devem, ens ho deveu a les dones. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. El Grup Parlamentari Mixt m’ha
informat que no intervenen. Per tant, torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Silvia Cano.
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LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia. Tenim un greu
problema amb les violacions sexu... amb les agressions
sexuals, es produeix una violació cada 8 hores, 3 violacions
diàries. La darrera macroenquesta de violència contra la dona
de l’any 2015, va revelar que quasi 1,5 milions de dones
reconeix haver patit violència sexual fora de l’àmbit de la
parella o exparella i més de 2 milions de dones han tengut
relacions obligades per alguna de les seves anteriors parelles.
El 2018 es varen presentar a les nostres illes 584 denúncies
contra la llibertat sexual, un 13% més que l’any anterior,
d’aquestes 73, és a dir un 46% més que el 2017, varen ser per
agressió sexual amb penetració.

Hem de fer una reflexió profunda envers la cultura de la
violació i les seves causes, l’imaginari violent de la
pornografia causa estralls, devasta el cap de milers de joves
que s’eduquen en la violència sexual i que molts reprodueixen.
Moviments com el MeToo, o la sentència de La Manada, han
posat en el centre del debat polític les agressions sexuals, que
durant molt de temps han estat invisibilitzades. La magistrada
Gloria Poyatos afirmava en una entrevista fa pocs dies que
“tenim un dret i un ordenament jurídic que tenen gènere i que
no és el femení” i feia una altra afirmació més rotunda: “els
estereotips són immunes a les lleis, però qui jutjam no són
immunes als estereotips i un jutge amb prejudicis converteix
la justícia en una justícia parcial”. La sentència de La Manada
és un clar exemple de justícia parcial, que ha evidenciat un
abisme entre la consideració social de la violació i la jurídica.

La PNL que avui debatem la vàrem registrar quasi un any
i des d’ençà han passat moltes coses, moltes molt positives,
com la moció de censura i el Govern socialista de 8 mesos. La
veritat és que si per reformar el Reglament del Parlament de
les Illes Balears hem estat quatre anys, que l’altre dia el vàrem
dur a tramitació, fer una reforma de l’envergadura del Codi
Penal permeti’m que qüestioni que en 8 mesos es faria un
churro com una catedral. Es requereixen consensos
importants i jo crec que es va fer també una feina després de
tota la reacció i l’alarma social de què qui precisament havia
d’abordar una reforma del Codi Penal i del delicte concret de
les agressions sexuals i de com s’havia de modificar la
legislació, on hi havia única i exclusivament homes, es va fer
un esforç per incorporar dones, entre les quals s’ha incorporat
una mallorquina socialista, com és Maria Durán,
inequívocament feminista, i jo crec que s’ha fet una feina que
s’ha de posar en valor i efectivament 8 mesos donen el temps
que dóna. Esperam tenir la confiança dels ciutadans i les
ciutadanes per poder estar molt més temps i fer moltes més
reformes de més calat.

Respecte del punt 1, compartim la necessitat de donar un
tractament unitari a tota relació sexual no consentida, tal i
com proposa el Conveni d’Istanbul, i per això també el Grup
Socialista va presentar en el Congrés una proposició de llei
orgànica de reforma de la Llei Orgànica 6/85, del poder
judicial, per revisar la legislació arran de les mesures pactades
en violència sexual, dintre del marc del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere. Nosaltres ho tenim molt clar, només si

és sí i, si no sí, és no, aquesta és l’única manera de protegir la
nostra llibertat, autonomia i respecte. Països com Suècia o
Alemanya ja han introduït aquesta precisió.

Donarem suport a l’esmena del Partit Popular, perquè va
en la línia del que treballa la comissió codificadora, en el
sentit que quan les facultats de la víctima es troben minvades
perquè se l’ha drogada, o  perquè no es troba en condicions
racionals de donar el consentiment, en aquest cas també
parlam de violació i pensam que és un matís que és important
que no havíem contemplat.

El segon punt estableix la necessitat de la paritat a la
comissió de codificació. Aquest tema a dia d’avui està resolt
amb 14 dones i 13 homes.

I dels altres punts, e ls  3  i  4, és fonamental formar en
perspectiva de gènere, en igualtat en dret antidiscriminatori i
violència de gènere a tots els operadors jurídics i als futurs
professionals, i fer un esforç a la nostra universitat per
incorporar assignatures a totes les carreres en perspectiva de
gènere i també en les de dret. De cara a futures acreditacions
dels plans d’estudis per part de l’ANECA, és important que la
universitat pugui empènyer als efectes que s’acompleixi e l
previst a la Llei d’igualtat.

Proposam que els membres de la carrera judicial i fiscal
també es formin en igualtat de gènere en el Pla docent de la
formació inicial que reben els futurs jutges a l’Escola Judicial,
així com a través de programes de formació contínua. Una
formació que el Govern d’Espanya, a través de la ministra
Dolores Delgado, ja ha posat en marxa amb una formació
multidisciplinar sobre la matèria i amb una especialitat
jurídica en matèria d’igualtat, com a dia d’avui ho és la branca
mercantil penal, menors, o social. També vull posar en valor
la feina de la Delegació del Govern, amb Rosario Sánchez al
capdavant, amb l’aposta en la lluita contra la violència de
gènere i per a la formació que s’ha donat durant aquests mesos
a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

La sentència de La Manada és un clar exemple de justícia
patriarcal, on regnen estereotips i manca de rigor científic,
com l’evidència aportada pels estudis psicològics, de com
poden respondre les víctimes davant d’una agressió  sexual.
Les dones no estarem protegides si el sistema judicial no se
sacseja el masclisme i els prejudicis i per això necessitam
formació.

Respecte de l’esmena de Podem, dir que li donarem suport
i si algú té temptació de fer alguna llista negra, ja m’hi poden
anar apuntant a mi mateixa, perquè en això ni una passa enrera.

A les portes del 8 de març cal dir alt i clar que tenim mil
raons per fer vaga, no només per salvaguardar les conquestes
i tot el que hem aconseguit, és que volem molt més i no
aturarem fins que la igualtat sigui real a cada casa, a cada lloc
de feina, a la família, amb els fills, als carrers, a les
discoteques, a cada nòmina. Som moltes i som més i cal
mobilitzar-nos perquè enfront tenim partits que posen en risc
les nostres conquestes, com el dret a la interrupció voluntària
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de l’embaràs, o que qüestiona la protecció específica contra
la violència de gènere; fins i tot s’atreveixen a passejar
autobusos de l’odi mesclant conceptes antagònics, feminisme
i nazisme, quan el feminisme és igualtat, és llibertat, és
independència, i el nazisme és una ideologia que va acabar amb
milions de persones, entre aquestes, feministes.

Capítol a part mereix els que s’autoproclamen feministes
liberals, quan el que proposen és capitalisme salvatge sobre
els cossos de les dones. Jo recomanaria -és una llàstima que
no hi hagi cap representant de Ciudadanos en aquests moments
a la sala, un indicador de com que els interessa el tema- els
recomanaria que llegeixin una mica John Stuart Mill i el
posicionament feminista liberal que té envers la prostitució i
els seus arguments contra un estat proxeneta. En l’era del
neoliberalisme la prostitució, a més d’una indústria, és el
darrer privilegi que els homes aspiren a tenir sobre les dones,
i no hi ha necessitat mai no hi ha llibertat, i sota l’aparença del
consentiment s’amaguen formes d’opressió i d’explotació. I
això també val per al lloguer de ventres; els desitjos no poden
anar per davant dels drets de les dones, i ni molt manco
contribuir al mercat de nadons. A mi un feminisme que no
contempli la variable de classe no m’interessa.

Tenim mil motius per secundar la vaga feminista; davant
d’aquells que volen fer-nos involucionar diem alt i clar que
seguirem avançant i conquerint nous espais d’igualtat i de
llibertat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president, bona tarda, diputats, diputades.
L’Audiència Provincial de Navarra el 20 de març de 2018
dictada en primera instància, en el cas popularment conegut
com La Manada, va posar de manifest un injust greuge en
l’aplicació del Codi Penal, un greuge present en molts de
casos, especialment insuportables en el cas de La Manada. El
cas de La Manada no va ser el primer ni l’únic, va ser el que va
fer vessar el tassó. Per això llavors moltes sortírem al carrer
a reivindicar un canvi legislatiu. L’aixecament popular va ser
instantani quan les dones i els homes van prendre els carrers
amb un missatge clar i contundent: no és abús, és violació.

L’interessant d’aquestes manifestacions és que, a
diferència d’altres anteriors en resposta a fets també
dramàtics, no van sorgir d’un rebutjable populisme punitiu; no
es tractava d’un discurs simplista ni enganyós sobre
l’increment de les penes, sinó que es qüestionava i es
qüestiona el tipus penal aplicat: la qualificació del delicte com
a abús en comptes d’agressió, i l’aptitud de les previsions del
Codi Penal sobre delictes sexuals per tutelar adequadament la

dignitat i el dret a la llibertat, inclosa la llibertat sexual de les
dones. Es reclamava un nou marc legislatiu i una judicatura
sensible, capaç de situar els drets de les dones i en concret el
dret a la seva llibertat sexual en el centre del debat jurídic, en
els supòsits en què tals drets són vulnerats. 

Hem fet molta sendera. Venim d’un Codi Penal masclista
que qualificava els delictes sexuals contra les dones com a
delictes contra l’honestedat, i només en la reforma de 1995
els delictes sexuals passen a ser per primera vegada delictes
contra la llibertat sexual, com una manifestació de la dignitat
i la llibertat personals de les dones. Però en l’imaginari jurídic
va persistir aquesta mateixa tradició masclista en les
interpretacions jurisprudencials dels tipus penals, una tradició
que parteix de la basa que una dona honorable prefereix morir
a ser violada, i que converteix les dones que sobreviuen a una
agressió sexual en sospitoses. Davant una societat travessada
pel masclisme, la justícia no en seria aliena. 

El 2014 Espanya va ratificar el Conveni del Consell
d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la
dona i la violència domèstica fet a Istanbul l’11 de març de
2011, conegut com Conveni Istanbul, però de les 31 reformes
que ha sofert el Codi Penal de 1995 cap no ha afectat els
conceptes bàsics d’agressió sexual i abús sexual, que han
suscitat la polèmica i que pivoten sobre categories
conceptuals diferents de les indicades en el Conveni
d’Istanbul, que utilitza com a element definidor de l’acció
delictiva l’absència de consentiment. 

Per això és del tot pertinent instar el Govern central, sense
oblidar la responsabilitat que incumbeix a les Corts, perquè ha
d’acollir el nostre ordenament jurídic al Conveni d’Istanbul, i
s’atorgui a la violència sexual la consideració de violència
contra la dona per raons de gènere. També perquè es dugui a
terme la revisió i reforma del títol vuitè del Codi Penal amb
la supressió de la figura de l’abús sexual, i que es consideri
com a agressió sexual qualsevol relació sexual no consentida,
amb un marc penològic proporcional a la gravetat de l’atac al
bé jurídic protegit en cadascuna de les modalitats delictives.
Aquesta tasca correspon, en un moment inicial, a la Comissió
General de Codificació, a la qual incumbeix la preparació dels
textos prelegislatius. Aquest encàrrec va ser efectuat pel
ministre de Justícia mitjançant l’Ordre de 27 d’abril de 2018,
i quina no va ser la sorpresa de la ciutadania en adonar-se que
una modificació legal que es promovia en honor de la igualtat
i la no-discriminació es duria a terme per una comissió, la
secció de la qual de dret penal incomplia flagrantment les
disposicions de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de les dones i els homes, que obliga
l’Administració General de l’Estat i els organismes públics
vinculants o que en depenen a designar els seus representants
en òrgans col·legiats, comitès de persones expertes o comitès
consultius nacionals o internacionals d’acord amb el principi
de presència equilibrada de dones i homes, excepte per raons
fundades i objectives degudament motivades.

Per aquest motiu, amb plena coherència amb l’exposat, es
reclama en aquesta iniciativa instar el Ministeri de Justícia a
procurar la paritat en la designació dels vocals permanents en
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totes les seccions, i de manera immediata en la secció del dret
penal. Si bé el ministeri ha anat corregint sobre la marxa la
composició de la Secció quarta de dret penal, la veritat és que
aquesta paritat no existeix en les restants seccions, per la qual
cosa la petició conserva tota la seva vigència, en referència al
punt 2.

Finalment. de poc serveixen les lleis si no s’apliquen o
s’apliquen molt deficientment per desconeixement o per
manca d’eines. Per això aquesta iniciativa insta a la formació
en igualtat de gènere de tots els operadors jurídics,
particularment dels magistrats, fiscals i advocats, i també el
centre irradiador de coneixement en aquest àmbit com és la
universitat, i concretament la Facultat de Dret, tal i com
demanen els punts 3 i 4. Venim reclamant aquesta formació
per a l’àmbit jurídic des d’abans del pacte d’estat en matèria de
violència de gènere, i el Govern central està obligat a facilitar-
la, però no només perquè el demanem nosaltres, sinó perquè
l’article 15 del Conveni d’Istanbul així ho indica, quan
estableix que les parts impartiran o reforçaran la formació
adequada dels professionals pertinents que tractin amb
víctimes o autors de tots els actes de violència inclosos en
l’àmbit d’aplicació del present conveni, en matèria de
prevenció i detecció d’aquesta violència, igualtat entre dones
i homes, necessitats i drets de les víctimes, així com sobre la
manera de prevenir la victimització secundària.

Són necessàries polítiques globals i coordinades per
promoure i resguardar de la violència tant en l’àmbit públic
com en l’àmbit privat. És necessari un canvi de paradigma en
el marc jurídic de garantia de la llibertat sexual en el nostre
ordenament jurídic; és necessari generar un context social i
cultural de relacions igualitàries i un marc institucional
compromès en la lluita contra les violències sexuals, i
particularment contra les violències sexuals com una de les
manifestacions de la violència contra la dona per raons de
gènere, perquè aquestes violències vulneren els drets
fonamentals a la llibertat, a la integritat física i moral, la
igualtat i la dignitat de les persones. Per això vull fer esment
de les campanyes de conscienciació i prevenció que s’han dut
a terme a l’Ajuntament de Palma, al Consell de Mallorca, al
Consell d’Eivissa. Però avui, en aquesta Europa amenaçada pel
feixisme hem d’alçar al vent el cap les dones per construir de
nou el mur contra el feixisme que, molt especialment al
nostre país, ha situat les dones com el principal objectiu del
feixisme.

Malauradament, aquesta manca de formació i de
conscienciació fan que revisquem reivindicacions com les que
els socis de govern d’Andalusia hagin qualificat les polítiques
de lluita contra la violència de gènere com polítiques
d’ideologia de gènere les quals cal desmantellar i derogar. De
fet, han demanat la relació de llocs de treball de les unitats de
valoració, per comprovar si disposen de la qualificació
adequada per dur a terme aquestes tasques, i validar la seva tesi
que aquests organismes o els centres d’assessorament de la
dona són entitats creades per cobrar ajudes.

Bé, volen començar a fer llistes negres i si és perillosa
l’extrema dreta, més perillosa és la tolerància cap a

l’extremisme. Per això, senyories del PP i de Ciudadanos, no
es pot estar amb les dones i amb els defensors dels
maltractadors; senyories del PP i de Ciudadanos, no es pot
estar al vull tema i pactar amb els que volen anar contra la
llibertat de les dones, per això hem presentat una esmena in
voce per la qual instam el Parlament de les Illes Balears
condemnant la pràctica il·lícita de les llistes negres de
funcionaris que treballen diligentment contra les violències
masclistes i es compromet que no es donarà suport a cap partit
que ho proposi en aquesta comunitat.

Propòs al PP i a Ciudadanos que aprovin aquesta esmena
in voce i li donin suport. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Doncs, torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
1863/19, té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buenas tardes a todos. Bien,
debatimos la proposición no de ley presentada el 23 de mayo
del 2018, por los grupos de izquierda de esta Cámara, sin que
nos conste a nuestro grupo que en ningún momento se hiciese
ofrecimiento para poder suscribir o dar soporte o negociar
esta proposición de ley, cuestión que, sinceramente,
lamentamos. Y se presenta esta propuesta como consecuencia
de la conocida sentencia, como se ha dicho, de la Audiencia
Provincial de Navarra sobre el denominada caso de La
Manada, y quiero que vaya por delante, en primer lugar,
nuestra solidaridad con la víctima, en este caso; y sobre todo
nuestro profundo malestar, repulsa e indignación por los
hechos, son hechos que, desgraciadamente, se repiten en
nuestro país, algunos tienen más repercusión mediática y
otros menos, pero todos nos producen malestar, repulsa e
indignación, y creo que le producen a cualquier persona, sea
hombre, sea mujer, este sentimiento, o debería producir.

Y dentro del respeto debido a las resoluciones judiciales,
hay sentencias que no se comparten en absoluto y este es un
caso, y en este caso, no es firme, tal como se ha dicho, pues
ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en
apelación, que, básicamente, mantiene, inicialmente, la
sentencia en primera instancia, pero está pendiente la
resolución en casación ante el Tribunal Supremo, en el sentido
que ha manifestado la Fiscalía, la acusación particular,
ejercida por el ayuntamiento y por la comunidad foral.

Desde nuestro punto de vista, consideramos que lo que nos
toca hoy aquí, con independencia de que cada uno haga el uso
que considere de manifestar su opinión en este caso, pero lo
que nos toca urgentemente es defender una modificación del
Código Penal, y dotar a los jueces de herramientas legislativas
para que esas circunstancias no vuelvan a suceder, porque es
urgente el modificarlo para que no sucedan casos similares. Y
creo que coincidiremos todos que las modificaciones
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legislativas tienen que ir orientadas a dar mayor adecuación a
la realidad social y en la línea que nos inspiran los tratados
internacionales en la materia, como el citado convenio del
Consejo  de Europa sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y violencia doméstica, conocido
como el Tratado de Estambul.

Por eso, respecto al punto primero, en que se propone la
revisión, para nosotros el punto más importante del Código
Penal, es un punto fundamental y entendemos que en la
propuesta que se hizo en mayo pues ahora tendríamos que
avanzar, por eso hacemos una enmienda y, en la línea de lo
manifestado también por los expertos, una enmienda concreta
en la que ya pedimos en qué línea creemos que se debe
trabajar en la modificación del Código Penal, y precisamente
por eso, para que no se produzcan, para que no haya ningún
género de dudas sobre la calificación como violación y no
como agresión hechos similares.

Por eso proponemos añadir a los artículos 178 y 183.2 del
Código Penal, que tipifica los casos de agresión sexual, junto
con la violencia e intimidación, que se añadan dos supuestos
que se consideren, cuando existe una conducta deliberada y
directa de anular la voluntad de la víctima, bien sea porque
haya una actuación conjunta de dos o más personas o bien por
la utilización de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia
natural o química idónea para este efecto. Y esa modificación
creemos que es urgente porque, si no, nos podemos encontrar
con casos lamentablemente similares.

Con esa modificación del tipo de agresión sexual se
produce, sin más reformas legales que la consecuencia sea la
establecida en el artículo 179, es decir, el caso de violación
para los supuestos citados, y que la pena establecida sea la de
violación.

Creemos que así mejoramos la proporcionalidad y se
mejora la protección de los bienes jurídicos protegidos, que
es la libertad y la integridad sexual como bienes jurídicos a
proteger. Y creemos que, después de diez meses, es urgente
que al menos hagamos propuestas concretas de mejora del
Código Penal, porque, si no, en mayor era urgente pedir la
modificación, pero yo creo que ahora, y con el informe de los
expertos, lo que es urgente es decir: pongan en marcha esta
modificación concreta.

Respecto al punto segundo, que se solicita de forma
inmediata, el 23 de mayo de 2018, que se modifique la
sección quinta de la Comisión General de Codificación,
entendemos que, claro, queda un tanto desfasado porque, tal
como se ha dicho, hay dos problemas: uno, que en la
normativa vigente de los miembros de la Comisión General de
Codificación y de la sección quinta es un decreto  y lo que
permite es la baja por jubilación, por fallecimiento o por falta
de asistencia de sus miembros, pero no la modificación
inmediata. El Gobierno del Sr. Sánchez no ha hecho ningún
real decreto ley para cambiarlo en este sentido, y la solución
que dio el Gobierno anterior fue, creo, práctica, efectiva y
rápida, de nombrar a cuatro mujeres con conocimientos y

experiencia que asesoraran y ayudaran en ese trabajo de la
comisión.

Por tanto, aquí lo que debería decir, en todo caso, creo que
ha habido una propuesta en el sentido, de MÉS por Mallorca,
en el sentido de que lo que hay que hacer es adecuar esta
comisión, no de forma inmediata, sino adecuar la normativa
para que cumpla esos objetivos que pone el punto 2 de la PNL.

La tercera propuesta nos parece también importante,
adecuada, mejorar la formación de los miembros de la carrera
judicial y fiscal y todos los operadores jurídicos en igualdad
de género. Creemos que ya se debería haber hecho y que se
estaba haciendo, pero, en todo caso, vemos positivo el insistir
en la mejora de la formación de todos los operadores
jurídicos en este caso. Precisamente, la Sra. Delgado, como
ministra de Justicia, no se puede calificar que su gestión no
haya sido de conflictos precisamente con los jueces, con los
fiscales o con los abogados, por ejemplo con el impago de los
gastos de los abogados del turno de oficio. Pero, bueno,
entendemos que en esta materia se  nos ha dicho que ya se
estaba trabajando, estamos a favor de que se insista.

También nos parece adecuado, y también pensábamos que
ya se hacía, la petición de pedir a la UIB, a la universidad de
esta comunidad autónoma, el fomentar la formación en
materia de igualdad de género, en especial a los estudiantes de
grado de Derecho, por tanto, también le daremos soporte.

En definitiva, entendemos que, si bien la propuesta, en
parte, está desfasada por los acontecimientos, y lo que era
urgente en mayo también era urgente en junio, después de la
moción de censura, y aún es más urgente en el mes de marzo
del 19 y, por tanto, entendemos que poner las propuestas
concretas que hacemos sobre esta cuestión y que, además,
abordamos, en concreto, el desgraciado hecho que fue objeto
de debate en la sentencia que ha propiciado esta PNL, pues lo
hacemos dando una solución proporcionada a la gravedad de
los hechos y dando una solución concreta y mejoramos el
texto con nuestra enmienda.

Por eso, solicitamos el voto favorable a la enmienda que
hemos presentado. Manifestar que nuestra posición es
favorable, sobre todo, en principio, en el punto 2 pensábamos
hacer una abstención porque veíamos que no era viable la
propuesta, pero, si se acepta la enmienda de MÉS por
Mallorca, pues le daríamos soporte también al punto 2. Y, en
todo caso, entendemos que la función en este caso de la
Cámara es promover urgentemente las modificaciones
legislativas para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Doncs, passam al torn de
fixar posicions, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, perquè jo crec que tots
els grups parlamentaris, els portaveus han deixat ben clar el
fons d’aquesta proposició no de llei. Nosaltres teníem un
dubte en el punt número 2, pel tema que no es poguessin aturar
aquesta sèrie de canvis si abans de procurar la paritat s’havien
d’aturar tots els temes de treball de revisió dels delictes, però
amb l’esmena que s’ha fet des de MÉS per Mallorca es resol
i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei i a les esmenes que també s’hi han presentat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs, torn de paraula del grup
proposant o dels grups proposants, té la paraula la Sra. Joana
Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, jo crec que per la nostra part, en els grups
proposants de la proposició no de llei, la gent que va signar,
acceptaríem l’esmena que ha presentat el Partit Popular, per
tant, crec que també aclareix alguns conceptes i afegeix
claredat.

Pel que fa a l’esmena in voce que ha presentat, això ja,
com a MÉS per Mallorca em pronunciï, que ha proposta
Podemos, la Sra. Maicas, nosaltres no ens hi oposam.

I bé, sí que demanaria que aquesta esmena in voce, que ara,
que la puc tornar llegir, però que jo crec que tothom l’ha
entesa, que és eliminar aquesta falta d’adequació en el moment
actual del punt 2, doncs que celebram també que, en principi,
els partits que s’hi havien d’abstenir, com el partit PP, que
havíeu dit abans que us abstindríeu si no es modificava, si
entenem que tothom l’accepta, esperem que tothom l’accepti,
per tant, que pugui ser votada en aquest sentit que hem
proposat.

Per altra banda, res més a dir, creiem que és important que
una proposició com aquesta, que el que vol és millorar, donar
aquesta visió transversal de gènere a tota una part del sistema
judicial en un tema tan sensible per a les dones, com són els
delictes contra la llibertat sexual, creiem que és important que
hi hagi aquesta unanimitat en aquesta cambra, per tant,
almanco, no sé si serà unanimitat, però almanco dels grups que
han sortit aquí a parlar celebram que sigui d’aquesta forma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Doncs, una vegada esgotat el
debat, bé, les dues esmenes in voce proposades, qualque grup
s’oposa a les esmenes in voce?

Sí, Sr. Lafuente, digui.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Acceptaríem l’esmena de MÉS per
Mallorca, com he dit, perquè entenem que millora el text i va
en la línia de la filosofia de tota la PNL, però no acceptaríem
la de Podem la qual no té res a veure amb aquesta PNL, sinó
que entra en una qüestió concreta, i, per tant, trobam que no
entra en aquest cas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs entenc que es pot votar
conjuntament la proposició no de llei, veritat? El punt 1 amb
l’esmena 1863/19 del Partit Popular i el punt 2 amb l’esmena
de modificació que ha proposat la Sra. Campomar, el punt 3
talment com està redactat i el punt 4 tal i com està redactat
també.

La votam tota sencera, qualque grup vol votació separada?
Idò passam a la votació. Votam.

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

(Aplaudiments)

V.2) Proposi ci ó  no de llei RGE núm. 14569/18,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora de les condicions d’educació infantil 0-3.

Doncs passam al següent punt, debatrem la Proposició no
de llei RGE núm. 14569/18, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la millora de les condicions d’educació
infantil 0-3.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tornam venir aquí amb
una altra proposta sobre educació infantil de 0-3, però jo crec
que és una proposta més reiterativa de tot allò que s’ha parlat
aquí, tot allò que hem parlat aquí, tot allò que hem negociat
aquí al llarg de tota aquesta legislatura, i crec que en el darrer
any se li ha donat un impuls més que suficient a l’educació
infantil 0-3; ja s’ha treballat no sols la part d’ajudes, sinó
també la part d’impuls.

Crec que arribem aquí en aquest moment on tenim, dins
d’aquest Parlament, un consens molt ampli quant que
l’educació infantil és una part de l’aprenentatge; que
l’educació infantil és, a més a més, una part importantíssima
i que aquesta primera formació inicial permet el
desenvolupament al llarg de tota la infància i  no sols de
coneixements, sinó també de vivència i d’altres i, per tant, li
hem de donar un impuls més que important.

Fins ara aquí hem parlat sobre... s’ha treballat molt tant a
comissió com a plenari en diferents iniciatives sobre
finançament, sobre ajudes, sobre implicació de les diferents
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administracions, i jo crec que ha quedat més que palès al llarg
d’aquesta legislatura que tots els grups parlamentaris donem
suport a la implantació d’aquesta educació. I també hem de dir
que, des del Grup Parlamentari Socialista, també hem deixat
molt clar que suportam aquest desenvolupament, aquesta
escolarització de l’educació infantil, tant de 3 a 6, com ja s’ha
fet a totes les escoles i centres educatives de les Illes Balears,
on ja podem dir que tenim una escolarització plena, almenys
a les diferents bandes a partir de 3 anys, però ens queda el pla
de 0-3.

Dintre del Pla 0-3 ja es va impulsar, i ja també s’ha dit
aquí, no vull ser reiteratiu, però es va posar en marxa per part
del Grup Socialista fer d’aquesta etapa una etapa universal i
això s’inicia a partir del 2008 amb el Pla Educa3 amb l’impuls
que va permetre desenvolupar totes les escoletes i centres
educatius al llarg de la geografia espanyola, però també hem
de dir que això en un moment determinat es va aturar i es va
canviar i, per tant, ara és el moment de tornar (...).

L’objecte d’aquesta PNL, perquè diuen “bé, una altra PNL
sobre educació infantil”, és separar... tenim molt clar que hem
de separar el que s’està fent aquí i el que s’ha fet a la resta de
l’Estat. Per una banda, en el tema de finançament queda molt
clar que hi va haver un pla Educa3 que va impulsar l’educació
infantil i que en un moment determinat es va aturar aquest
finançament, aquesta ajuda a posar en marxa noves places
escolars i que això, conjuntament amb l’arribada de gent a les
Illes Balears, ha generat una mancança molt important de
places d’educació infantil. Però també, i l’objecte d’aquesta
PNL, hem de parlar d’ordenació i regulació de l’etapa,
ordenació i regulació del cicle 0-3 dintre de l’etapa
d’educació infantil.

El que està clar és que al llarg del temps, des que es varen
fer les transferències, les transferències es varen fer en un
moment determinat en el qual es contemplava únicament
l’escolarització de caràcter no obligatori de 4 i 5 anys, el que
era abans educació infantil, 4 i 5 anys, i poc a poc això s’ha
anat allargant i s’ha anat donant suport a tres any i ja el tenim
complet i ara anam avançant de 0 a 3.

També hem de dir que en aquell moment, en el moment de
les transferències, quan es varen acceptar les transferències,
es varen acceptar les transferències del que s’impartia en
aquell moment, que era educació infantil de 4 i 5 anys.

Per tant, crec que ara que tenim una aposta ferma per la
universalització d’aquest c icle, la universalització de
l’educació infantil com a mesura també de suport a les
famílies, com a mesura de conciliació familiar, però també
com a una mesura educativa i per donar-li aquest pes educatiu
que nosaltres li volem donar des d’aquí, crec que és el
moment de posar fil a l’agulla per poder començar a demanar
que es reguli de manera general aquest cicle de 0 a 3  per
poder-lo indexar dintre dels currículums i tot el que es
desenvolupa a partir de 3 anys. És a dir, si tenim una educació
infantil de 3 a 6 anys completament desenvolupada a les
escoles ara el que hem de fer és anar més enllà i ordenar,
regular tot el que afecta l’educació infantil 0-3 i reordenar tot

el cicle, és a dir, to t e l que es refereix a continguts,
currículum, etc., s’ha d’ordenar tot el cicle d’educació infantil
per poder-li donar una coherència i una cohesió que tingui el
caràcter educatiu.

Amb aquesta demanda el que fem és donar-li l’impuls que
nosaltres des d’aquí, des del Parlament ja se li ha donat, és
demanar el reconeixement explícit d’aquesta etapa com a
etapa educativa i com a tal etapa educativa ha de tenir una
ordenació i una regulació en tots els seus cicles i una cohesió
curricular, una cohesió de continguts, una cohesió quant als
requisits de centres, etc.

Per això, nosaltres hem presentat aquesta PNL en què
demanem tres punts fonamentals que van en aquest sentit: el
primer punt en el qual s’insta a reconèixer aquest caràcter
educatiu i, per tant, poder completar tot el caràcter educatiu
des de 0 a 16 anys, és a dir, tota l’etapa que consideram que és
fonamental per al desenvolupament de les persones.

Per una altra banda, un altre punt en què es reiniciï, es
reprenguin aquelles ajudes a la creació de places escolars que
ja hi havia al Pla Educa3 i que a partir del 2013 en la
legislatura anterior es va anul·lar, i el que volem és que es
reprengui definitivament. Ja quan érem a la cimera d’educació
infantil es projectava un vídeo en el qual el comissionat de la
infància ja parlava de poder posar aquesta etapa i ajudes a
aquesta etapa i ara el que demanem és que es reprengui.

I finalment el tercer punt, que és -crec jo- l’objecte
d’aquesta PNL, és l’ordenació, la regulació i el posar les bases
d’aquest cicle de 0-3 i de tota l’etapa 0-6 com a educativa.

Per tant, amb aquestes tres coses aconseguiríem, per una
banda, augmentar la possibilitat de places escolars; segon,
col·laborar amb les comunitats autònomes per poder avançar
en el desenvolupament del 0-3 com a una etapa universal i a
poder ser gratuïta, i finalment, ordenar tota l’etapa i donar-li
aquest caràcter educatiu que tots tenim clar que és i que
reclamam i per això donant-li aquest fet, aquest cos
d’ordenació, aquesta regulació com a la resta de les etapes
educatives li faríem aquest reconeixement explícit.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm.
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861 i 1862/19, té la paraula
la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, una vegada més -com deia
el Sr. Casanova- tornam parlar en aquest parlament d’educació
infantil de 0 a 3 anys, en aquest cas amb una proposta dirigida
al Govern estatal. Nosaltres, des del Partit Popular,
evidentment que hi estam d’acord i facilitarem el consens en
aquesta matèria.

No entenem, això no obstant, gairebé quina és la
intencionalitat de tornar dur un debat que ja vàrem aprovar per
unanimitat els representants parlamentaris dins la Comissió
d’Educació fa just un any, després, a més, que el Govern
estatal precisament també socialista, com aquesta proposta,
durant aquests darrers vuit mesos no ha donat cap resposta a
aquesta demanda i, realment, Sr. Casanova, pensam que no
tendrem molt més èxit ara que el Sr. Sánchez ja es troba en
funcions i que haurem d’esperar al proper govern estatal que
resulti de les urnes de dia 28 d’abril.

En tot cas, el Partit Popular -com li deia- facilitarà
l’aprovació d’aquesta proposta encara que sigui reiterada
perquè pensam que la nostra sensibilitat -i així ho hem
demostrat tots els grups- està amb el primer cicle d’educació
infantil en el sentit de la regulació i de la conciliació.

En tot cas presentam una primera esmena, com s’ha
comentat, perquè quedi constància a l’hora de reclamar que
aquest mateix parlament ja ho va acordar fa un any en sessió de
26 de febrer de 2018 i la presentam per si pot servir com a
insistència reiterada en aquesta matèria.

Per altra banda, tenint en compte que la nostra tasca com
a diputats està dirigida directament a instar actuacions a la
nostra comunitat, que és l’àmbit territorial que representam,
i a controlar precisament l’acció del govern autonòmic, el
govern socialista que hi ha hagut aquí aquests quatre anys que
té diferents mandats parlamentaris incomplerts en matèria
d’educació infantil de 0 a 3 anys, pensam que seria coix deixar
aquest debat si no s’incloguessin en la proposta totes les
qüestions que hem anat presentant, que hem anat aprovant i que
ara nosaltres presentam via esmenes, qüestions en què hem
estat capaços tots els  grups d’assolir consensos més enllà
d’ideologies i interessos polítics, crec que amb alçada de
mires entre tots els grups parlamentaris i una més de les
matèries on també una comissió tècnica que tenia un encàrrec
parlamentari específic ha fet una feina extraordinària per guiar
cap on hem d’anar.

Per tant, proposam cinc esmenes més que permeten
constatar aquest incompliment -com deia- del Govern
autonòmic de tota una sèrie de mandats parlamentaris,
mesures urgents referents a l’educació infantil de 0 a 3 anys
que hem presentat i  debatut en comissió a instàncies de
diferents grups, tant del Grup Podem com propostes nostres,
del Partit Popular, per exemple, una PNL que vàrem dur en
febrer de 2017; que hem aprovat també reiteradament en
mocions i acords de sessions plenàries, de 22 de maig de
2018 i de 18 de desembre de 2018; que s’han inclòs en el
pressupost de 2019 en partides específiques; que s’han tractat

a la Comissió d’Educació, Cultura i Esports en moltes
ocasions i que han estat incorporades al document marc de la
Comissió Tècnica 0-3.

Un document marc, per cert, en què he de fer un parèntesi
per assenyalar que hauria d’estar penjat precisament a la pàgina
oficial del Govern balear com l’han penjat, per exemple, els
consells escolars i que a hores d’ara encara no hi és; faltant
també, per tant, a la transparència que es va acordar a la moció
de l’any passat.

A part d’aquests acords parlamentaris que comentava, hi ha
partides aprovades pel pressupost d’enguany per al 2019, que
va començar a aplicar-se el gener i que encara no s’estan fent
efectives; saben vostès, 900.000 euros per a ajuts individuals
de menjador, 1.200.000 euros per a ajuts d’escolarització o
850.000 euros per ampliar equips d’atenció primerenca a les
escoletes, a totes, tant les públiques com els centres
autoritzats privats. Són partides que s’havien d’aplicar des de
gener, som en el mes de març i no pensam que valgui l’excusa
de ser a principi d’any i que no han tengut temps de fer-les
efectives perquè, com deia abans, hi ha hagut suficients acords
parlamentaris sobre la matèria per poder-les tenir en compte.

A nosaltres ens sembla greu que hi hagi famílies que no
puguin dur els nins a una escoleta pública o privada per falta de
recursos i quedin places buides i que no es col·labori per
facilitar aquesta escolarització quan hi ha un mandat
parlamentari en aquest sentit. Sabem, a més, que hi ha places
buides perquè així ho han manifestat des dels centres privats
i, a més, han manifestat que tan sols no se’ls  ha demanat
quantes places hi havia disponibles ni s’ha consultat, per
exemple, des del GESTIB, on bastaria consultar per saber
quantes n’hi ha. O per exemple de les escoletes públiques on
la pròpia comissió tècnica ha dit que hi ha unes 400 places
pendents d’autoritzar que moltes vegades només tenen qualque
problema tècnic o que necessiten petites reformes per poder-
les fer servir.

Per tant, a part d’un pla de reconversió de guarderies en
escoletes, a part de facilitar l’accés a totes les famílies, era
urgent també aquest curs poder fer servir aquestes places
existents sabent que hi ha moltes famílies en llista d’espera
per a una plaça pública per motius clarament econòmics.

Finalment, és important pensam destacar, i que quedi
constància, que ens sembla decebedor que acabem la
legislatura sense haver solucionat la regulació dels requisits
de les guarderies, d’aquells centres que presten serveis
assistencials, aquella normativa que va quedar en suspens a la
Conselleria de Serveis Socials perquè no s’havia consensuat
amb el sector, que havia de ser substituïda per una normativa
insular, però que continua en el calaix i no ha arribat. Seguim
sense controlar els centres que presten serveis de guarda
d’infants o que fan funcions assistencials sense tenir unes
condicions dignes o uns espais mínims per als infants. Per
tant, pensam que el Govern ha consentit passar la
responsabilitat als consells insulars i el mínim seria controlar
que aquesta regulació i control es fes sense demora des del
moment que la comissió tècnica va acabar la seva feina. 
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Crec que aquestes esmenes, Sr. Casanova, estan
suficientment justificades per complementar a tota la matèria
0-3 el que hem fet durant aquests anys i per respecte, a més,
a la feina de consens que hem fet entre tots els grups
parlamentaris.

Esperam que ens permeti que es votin, encara que sigui per
higiene parlamentària, que es puguin debatre i manifestar-nos
què pensam del 0-3 en general a les Balears. I esperam, per
altra banda, el suport a les nostres propostes per la resta de
grups parlamentaris, precisament perquè no és que siguin
propostes populars, ni socialistes, ni podemitas, són propostes
del sector d’educació infantil, són propostes de les famílies
de les nostres illes i pensam que esperen aquest gest reiterat,
però important, d’unanimitat parlamentària i de control a la
inacció del Govern en aquesta matèria.

En relació amb la resta d’esmenes, nosaltres estam a favor
de la majoria, tant de les presentades per la Sra. Camargo com
pel Sr. Aguilera, i també en principi aquelles que s’acceptin en
general hi votarem a favor. Les de la Sra. Camargo, que
modifiquen la redacció inicial de la proposta, ens semblen fins
i tot més encertades i completes que la redacció socialista
perquè constaten la realitat d’unes mesures que ja es podrien
haver posat en marxa, com diu unes de les esmenes, des de
maig de 2018, o que fan referència unes altres a la distribució
competencial entre administracions en matèria 0-3 o que
demanen recursos per a l’educació inclusiva o per a la
conciliació, la qual cosa ens sembla perfecte.

Ens abstendrem només a l’esmena que fa referència a
requisits per a centres no autoritzats perquè pensam que és una
redacció difusa i no aclareix si es refereix a centres que
presten serveis assistencials o centres no autoritzats perquè
no compleixen la llei, és a dir, il·legals o que estan al marge
de la normativa.

En relació amb les esmenes del Sr. Aguilera, en votarem
algunes a favor, no entenem aquelles on es limita a fer una
traducció al castellà de les propostes inicials, hi ha una o dues
esmenes que únicament fan una traducció literal, per la qual
cosa ens abstendrem només per respecte al grup que ha
presentat la proposta inicial. I votaríem a favor de la resta,
excepte aquella que fa petició de la gestió directa per a Can
Nebot, pensam que és una gestió que ja s’està tramitant a dia
d’avui, que ara sol·licitar un canvi en el tipus de gestió el que
faria és aturar tal vegada un procediment que ara ja està en
marxa i que el que interessa a la ciutadania d’Eivissa és que
s’obri aquesta guarderia el més aviat possible, o aquesta
escoleta millor dit. Si ara demana canviar d’una gestió a una
altra el que podem fer és aturar o alentir els tràmits, per la
qual cosa nosaltres no sabem si la intencionalitat és aquesta
tenint en compte, a més, que la gestió indirecta ens sembla
que és una gestió que en general funciona en la majoria de
municipis. Per tant, ens abstendrem d’aquesta esmena que
presenta el Sr. Aguilera. 

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar les esmenes RGE núm. 1864,
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 i 1873/19,
té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tothom. Tenc
molt poc temps, intentaré ser molt ràpid perquè hi ha unes
qüestions que m’agradaria destacar. En aquest sentit, Sr.
Casanova, i després del que ha comentat la Sra. Riera, i
m’imagín que la resta de portaveus comentaran, que hem
parlat, debatut i hem presentat quantitat d’iniciatives que avui
per avui no es compleixen. En aquest sentit, Sr. Casanova, es
podria haver estalviat aquesta iniciativa si hagués anat a
l’hemeroteca del Parlament, i justificaré molt ràpidament
aquesta qüestió.

Justament, a més a més, recordar-li que des del 2 de juny
de 2018 el Sr. Sánchez és president del Govern, per tant, tot
el que s’ha aprovat aquí directament ho podria i moltes
esmenes que s’han presentat, així com ha presentat esmenes
la Sra. Riera, van en aquesta mateixa línia.

A més a més, comentar-li, Sr. Casanova, em sembla que no
s’ha mirat la nova LOMLE, LOM, LO..., LOE, és a dir, la nova
modificació de la lle i en la qual es recull ja el que vostè
demana, per tant, en el punt 7, i llegeix textualment perquè
està en castellà, això s’ha aprovat en el Consell de Ministres
el 15 de febrer d’enguany, llegeix justament l’article 12: “Los
centros que acojan de manera regular a niños y a niñas con
edades entre 0 y 6 años deberán ser autorizados por las
administraciones educativas como centros de educación
infantil”. Per tant, el que vostè demana en principi ja està
reconegut.

Després una altra qüestió important: “El Gobierno en
colaboración con las comunidades autónomas determinará
los contenidos educativos del primer ciclo de la educación
infantil, de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.”
Per tant, el que vostè demana està aprovat en una llei aprovada
en el consell, està aprovada de Consell de Govern, per tant, no
es pot modificar, d’acord?, i no l’aprovarem després que el seu
govern va dir que derogaria la LOMCE. Per tant, això es podria
haver estalviat.

En aquest sentit, comentar molt ràpidament les esmenes
que presentam, la primera és una qüestió, Can Nebot, de què
hem parlat tantíssimes vegades, deman que sigui la gestió
directa; el Govern, després que el Consell d’Eivissa cedís per
75 anys Can Nebot, externalitzarà aquesta qüestió. Per tant,
així com es gestiona directament en determinats..., en altres
illes com Mallorca i Menorca, volem això; a més, és un
mandat des de la comissió 0-3. Per tant, gestió directa per a
Can Nebot.

Altres qüestions, com ha comentat, com les ajudes a
centres d’educació infantil hi ha la moció corresponent;
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relatiu a la millora d’educació també hi ha una altra moció
aprovada; millora de les polítiques d’educació també està
aprovada; també important sobre mesures urgents d’equitat a
0-3 els deman, i m’imagín que la resta de portaveus, és que ho
facin ja d’una vegada perquè té un mandat doble o triple de
vegades en diferents llocs, tenen sous i ho han de fer.

Una altra qüestió que comentava la Sra. Riera, i m’imagín
que també la Sra. Camargo ho farà, jo deman també sobre la
modificació el més aviat possible tant del Decret 60/2008
com el Decret 131/2008, a més a més porto avui el document
que possiblement quedarà igual que ha passat amb el document
Illes per un pacte que quedarà en un calaix i, per tant, el tema
de la gestió directa que demanava abans a Can Nebot i totes les
modificacions d’aquests dos decrets, etc., fins a arribar a les
més de 120 mesures que es demanen o que es posen damunt
de la taula pel consell, pels ajuntaments autonòmics, fins i tot
a nivell estatal, quedarà en un calaix. 

Per tant, tenen un mandat d’una comissió que el va aprovar
des d’aquí. Per tant, li recordo això, no tenen justificació per
no aprovar-ho.

I les altres qüestions, les tres últimes, ara revisaré... perquè
també m’ho estava comentant, hi ha hagut un petit error a
l’hora de presentar les esmenes en castellà, perquè justament,
molt ràpidament em vaig posar en contacte amb la Plataforma
0-6 a nivell estatal i m’ho varen passar i, per tant, si hi ha
alguna errada ara mateix intentaré revisar aquesta qüestió, però
la qüestió bàsica és que tenim un... cometem una errada a... i
és una qüestió tècnica, no podem parlar de l’etapa 0-3, sinó és
cicle dins de l’etapa 0-3. Per tant, és primer cicle, segon cicle
i aquesta etapa. 

Per tant, en principi la meva... la meva esmena anava en
aquesta qüestió. Ara revisaré la redacció, si hi ha hagut algun
problema a l’hora de registrar-ho... i aquestes dues.

I l’altra anava en la modificació... l’esmena, ja vaig acabant,
la modificació... l’exposició de motius va una mica a
complementar perquè moltes vegades des de totes bandes es
parla de la...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -ja vaig acabant, Sr. President-,... es parla sempre de
conciliació familiar i laboral. Aquí especifiquen baixes
maternoparentals més àmplies, (...) racionalització d’horaris,
efectiva realització de cobrament del salari mínim
interprofessional, etc. Per tant, és una matisació que em fan
arribar des de la Plataforma 0-6.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les esmenes
RGE núm. 1880, 1881, 1882, 1883 i 1884/19, té la paraula la
Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, diputats i diputades, bona tarda. És una
bona notícia tornar a aquest faristol per poder parlar
d’educació infantil en l’etapa 0-3 en aquesta recta final de
legislatura en la qual ens trobam perquè és senyal que ens
seguim ocupant els diferents grups parlamentaris, una vegada
analitzades les conclusions de la Comissió Tècnica 0-3, d’una
qüestió cabdal com és aquesta.

Però si bé és cabdal no és nova i s’han fet ja moltes
iniciatives en aquest parlament, PNL, interpel·lacions,
mocions, aprovació dels pressupostos, conclusions d’una
comissió tècnica formada a petició del Parlament, com deia
abans i, si bé és cert que s’han fet avanços, encara queden
coses per fer i  un bon senyal d’això és també que el Partit
Socialista faci aquesta proposició, a la qual no nosaltres
donam suport, estam a favor de tot e l que es faci per tal
d’apuntalar aquesta etapa formativa bàsica, però també és un
indicatiu que queden coses per fer.

I jo voldria fer esment que tot el que s’ha fet fins ara hauria
estat absolutament impossible sense l’empenta, sense l’impuls
de la societat civil organitzada, de les associacions del
col·lectius 0-3 de les quatres illes i d’aquesta comissió
tècnica que com ja s’ha dit aquí ha fet una feina magnífica.

Nosaltres estam també, i també s’ha dit, a l’espera en canvi
que dues qüestions que són fonamentals per poder
desenvolupar tot el que ja s’ha aprovat en aquesta cambra -hi
torn a insistir- puguin sortir a la llum, una és la modificació
del decret 131 que segons notícies que tenim sortirà del
Consell Consultiu la setmana que ve i que és fonamental per
poder aplicar mesures pressupostàries que ja es varen aprovar,
i l’altra és la modificació del decret 60. I des del nostre grup
parlamentari, des de Podem tornar a insistir en la importància
que aquestes dues mesures legislatives siguin modificades
perquè si no moltes de les qüestions aquí aprovades no es
podran dur a terme.

Nosaltres també des de Podem ho hem dit moltíssimes
vegades, aquesta és una etapa absolutament imprescindible per
ser compensadora de les desigualtats i clarament -com ha
indicat Unicef no poques vegades- s’observa una millora en el
desenvolupament intel·lectual en la independència, en les
habilitats socials, en la capacitat d’atenció i concentració dels
nins i nines quan tenen una atenció en aquesta etapa educativa
adient i  una educació que es pugui rebre el nom... el nom
d’educació, és a dir, que es pugui considerar com a etapa
educativa.

També vull dir que compartim l’exposició de motius i
estam totalment segurs que és una etapa cabdal, moltes de les
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coses que es diuen són compartides jo diria que per tots els
grups parlamentaris perquè hi ha hagut un consens
importantíssim en tot el que s’ha portat a terme en aquest
sentit aquí, però si tot això és tan evident jo tinc un dubte que
vull manifestar una altra vegada aquí, és: per què encara es
defensa en certa mesura aquesta branca assistencial 0-3 i per
què es va voler aprovar un decret, aquest decret anomenat low
cost. És un dubte que no acabam de resoldre i que clarament,
amb una proposició com aquesta i com d’altres aprovades no
tendria sentit, és a dir, seria incompatible el model que
proposam per a l’etapa educativa 0-3 amb aquesta altra
concepció assistencial i no regulada de les anomenades
guardaries.

I no és una qüestió de rendiment escolar, és una qüestió
clarament que tenim a les Balears un problema encara greu de
pobresa. L’altre  dia record que el president al seu discurs
precisament va fer esment d’això, al fet que les xifres de les
quals disposam indiquen que entre un 27% i un 30% dels
infants viuen a les Balears en famílies amb ingressos inferiors
al llindar de la pobresa, i si aquesta etapa és una etapa
compensadora de les desigualtats hauríem de pensar com
convertir-la en una etapa millor i no deixar-la a la regulació de
decrets que no la facin arribar a aquesta línia.

És cert també que el Govern ha impulsat l’escolarització
infantil, que s’han augmentat o s’estan augmentant les places
escolars disponibles, que s’ha augmentat el pressupost de
l’IEPI, tot això ho compartim, però no cal oblidar que la
creació i el manteniment de les places ha recaigut i  recau
fonamentalment en les administracions locals, i d’això tenim
xifres que ho diuen, estic segura que la Sra. Sureda després
també, i d’altres companyes que saben perfectament com
funciona el tema 0-3 en l’administració local, saben que la
dotació principal i e l pes principal encara en un 97,9% del
total de les places recau damunt les esquenes de les
administracions locals.

Nosaltres estam plantejant aquí que sigui també
l’administració autonòmica la que pugui assumir totes
aquestes competències i també, com no, augmentar el seu
pressupost dedicat a aquesta etapa.

És totalment cert el que deia abans el Sr. Casanova que
sense un impuls per part de l’administració central és
complicat arribar al que nosaltres aspiram que és el cent per
cent de la gratuïtat d’aquesta etapa educativa, i això ja s’ha
aconseguit en altres indrets no tan llunyans, no parlam
d’Escandinàvia, parlam de l’Ajuntament de Madrid que com
saben vostès ha assegurat la total gratuïtat de les escoletes 0-3
per al curs següent. Però també parlam d’altres comunitats
autònomes, a la Comunitat Valenciana s’ha estès la gratuïtat a
tots els grups de 2 anys en tots els centres públics; també la
Junta d’Andalusia ha fet una feina semblant; la Comunitat de
Madrid també; és a dir, és independent del color polític que es
facin esforços per tal d’ampliar aquesta etapa formativa bàsica.

Des de Podem estam d’acord que resulta necessari també,
com diu la proposició, que el Govern de l’Estat consideri
prioritària aquesta etapa i una de les esmenes que hem fet,

crec que també la Sra. Riera s’hi ha referit, està adreçada en la
direcció que aquesta regulació i ordenació de l’etapa 0-3, tant
a nivell organitzatiu com curricular, es faci tenint en compte
les competències pròpies i tenint en compte que aquí ho tenim
ja prou regulat i pensam que no cal que venguin des de Madrid
a canviar-ho. Pensam que cal respectar aquestes competències
i aquesta esmena nostra hi fa incidència en aquest sentit.

També des de Podem consideram que les famílies han
reconegut moltes vegades la importància d’aquesta etapa, i
hem presentat també una esmena per tal de fer incidència en
això. Hi ha moltes famílies, centenars d’associacions de pares
i mares que han reclamat a través de les seves federacions que
el Govern actués i que han fet escrits públics i que s’han
dirigit a aquest govern de les Illes per tal de dir que no volien
quedar fora de les places de les escoletes autoritzades, per
problemes econòmics, i que també volien tenir els ajuts de
menjador escolar i els ajuts a l’escolarització que, per cert, es
varen aprovar aquí també en els pressupostos de l’any present.

Estam totalment d’acord que s’ha de potenciar la
conciliació familiar; una de les nostres esmenes evidentment
va també en aquest sentit. I una de les qüestions que pensam
que és necessària, i és la primera de les esmenes al punt 2, que
és necessària recordar i que -ho deia abans, al principi de la
meva intervenció- és tota la feina que ja s’ha fet, no oblidar-la,
és a dir, el fet -que compartim, ho torn a dir- que s’insti el
Govern de l’Estat a facilitar la creació, la consolidació i la
reconversió de places educatives, només pot anar en paral·lel
al fet que des d’aquí ja s’han aprovat moltes mesures per tal de
consolidar, crear, reconvertir places educatives infantils en
aquesta etapa. És a dir, això haurien de ser línies paral·leles
que poguessin caminar alhora. És cert que el redactat
d’aquesta esmena pot ser una mica intricat, però estaria
disposada a acceptar qualsevol transacció per tal de millorar
la seva claredat.

I per anar acabant, un pregunta directa que se m’ha adreçat
respecte de l’esmena al punt 4, bé, és una esmena d’addició
d’un nou punt, clarament parlam dels centres no autoritzats,
perquè hi ha una qüestió, i és que existeixen, no es pot negar
la seva existència; una altra qüestió és que volem regular
aquests centres per tal que puguin funcionar sense complir uns
mínims, amb els quals evidentment crec que estam tots i totes
d’acord aquí, però no es pot negar l’existència d’aquests
centres no autoritzats, i evidentment, per una raó de protecció
a la infància, que és el que ha de guiar tota la nostra acció en
aquest sentit, el que demanam és que compleixin els mateixos
requisits que els centres educatius en matèries que ja són
conegudes: espais, instal·lacions, ràtios i titulacions de
personal.

Finalment, respecte dels equips d’atenció primerenca, és
cert també que aquesta esmena pot ser, des del punt de vista de
la seva redacció, un poc complexa, però bàsicament també
tractaríem que s’aprovés respectant tot el que s’ha fet aquí i
totes les necessitats que són pròpies de la nostra comunitat
autònoma amb totes les seves peculiaritats. I, finalment, allò
que deia abans, la qüestió de la conciliació de la vida familiar
i laboral, i també implicar les empreses i l’administració a
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millorar els serveis i les prestacions per a les famílies amb
infants, i a promoure una conscienciació que és totalment
necessària per tal que aquesta etapa 0-3 sigui finalment una
etapa entesa com una etapa fonamental per a totes les famílies
de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn de fixar posicions, torn del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bon dia. Gràcies, president, i bon dia a tothom. Aquesta
PNL crec que és una apel·lació al Govern de l’Estat a fer un
esforç per l’educació 0-3, sigui quin sigui el que pugui sortir
a partir del 28 d’abril. Crec que aquí, en aquesta comunitat,
hem mostrat consens, hem lluitat per l’educació 0-3
conjuntament. S’ha avançat: hi ha ajudes per a pares, cosa que
no existia abans, per a menjador, s’ha incrementat l’ajut per
mòduls als ajuntaments, que sí que s’han de fer càrrec
d’aquesta educació la majoria de vegades, i crec que s’ha
avançat, però com sempre queden coses per fer. Per tant crec
que podem valorar positivament la feina que s’ha fet, però en
queda per fer. Per tant això és una apel·lació al Govern de
l’Estat perquè pugui fer un nou pla Educa 3 o que participi
també i s’adoni de la importància de l’educació 0-3.

He de dir que, a part del consens, aquí s’ha escoltat i s’ha
fet cas d’aquesta comissió d’experts 0-3, i crec que entre tots
hem d’estar orgullosos d’allò que s’ha fet. Per tant a aquesta
proposició, que en el seu punt 1 diu reconèixer el caràcter
educatiu de 0-3 amb l’adaptació i l’actualització, amb una
dotació pressupostària que hauria de fer amb transferència el
Govern de l’Estat, li donarem plenament suport. Quant a
creació, consolidació i reconversió de places a educació 0-3,
evidentment també; i a treballar per la regulació i l’ordenació.
Tot i..., sí, donam suport.

I, les esmenes de Podem, les veim bastant positives totes
elles, de creació i consolidació..., la 1880, per a la
reconversió de places que la conselleria ja pot posar en marxa
perquè ja ha estat aprovat per pressupost, li donam... té el
nostre suport. La 1881 al punt 3, respectant les competències
de la comunitat autònoma, també. La 1882, un nou punt perquè
els centres 0-3 no regulats  hagin de complir els mateixos
requisits que els centres educatius en matèria d’espais,
instal·lacions, ràtios i titulacions, ens pareix correcta. El punt
5, que és nou, establir les funcions i la composició dels equips
d’atenció primerenca i recursos per una educació inclusiva,
col·laborant centres, famílies i les diferents comunitats
autònomes. I la 1884, d’un nou punt 6, que insta el Govern de
les Illes Balears i l’Estat a prendre mesures per facilitar la
conciliació de la vida familiar i laboral.

Per tant creim realment que millorar l’etapa 0-3 anys és
millorar el nostre futur, és millorar no només els ciutadans
del futur, sinó que tota la societat hi surt guanyant, és tal volta
la inversió més rendible. Hem de reiterar que s’ha fet feina. 

Respecte de les esmenes del Partit Popular, les dues
primeres, 1856 i 57, que fan referència a una comissió i a un
ple, són una mica reiteració perquè ja s’ha aprovat; per tant
simplement és recordar que s’ha fet; també n’hi ha del Sr.
Aguilera en el mateix sentit. D’ajuts a menjador, ja també
s’han donat. I la regulació, per ventura sí que queden coses per
fer, però aquesta PNL va dirigida al Govern de l’Estat
espanyol; ja dic que aquí s’ha intentat fer bastant feina i
algunes ja s’han tirat endavant, s’ha escoltat aquesta comissió
tècnica i..., bé, s’han invertit o s’inverteixen en aquests
moments, en aquesta legislatura, més doblers que mai en 0-3,
per tant és un símptoma que anam pel bon camí.

Respecte de les esmenes del Sr. Aguilera, he de dir que les
tres primeres també són reiteracions de mocions que ja estan
aprovades; per tant, sí, està bé com a símbol que tal volta hem
de caminar en aquest sentit, però, d’aprovació, ja estan
aprovades. Respecte de les dues del decret, també ja li ho ha
dit el conseller que s’està tramitant. I..., n’hi ha una, la 1872,
que crec que és exactament igual; i la 1873 coincidiria amb
una de Podem a la qual donam suport; i allò de Can Nebot
s’està treballant, per tant no hi donaríem el nostre suport.

A veure, reiterar que hi ha tantes mocions i acords de plens
demostra que s’ha treballat, s’ha treballat tant al Parlament
com a la conselleria aquesta legislatura, per donar un caràcter
educatiu a la formació 0-3 anys. 

Què més...?, que estaria bé que l’Estat es posàs les piles i
ens ajudàs a col·laborar amb un nou pla Educa 3, com van fer,
no? Això, que és millorar el futur de les Illes Balears a través
dels seus ciutadans, que s’ha fet feina, que hem d’aconseguir
encara millorar, i hem de continuar caminant amb un pas ferm
per ser... una societat millor. Però a vegades sí que patim
d’una cosa, i és que ens perden els formalismes, i hem d’anar
per feina, i tal volta estaria bé poder, tot allò que manifestam
amb paraules, poder-ho dur a terme.

Per tant esperem que les paraules es manifestin amb fets
i que realment tenguem una millor educació 0-3 anys. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Seguim fixant posicions, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Els que
coneixen la vida de 0-3 fa estona, sobretot mestres i
professionals, que veien que els menuts, que els infants, en els
primers anys de la seva vida, aquests primers anys, són clau
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per al seu desenvolupament i això, a posteriori, es va
reafirmar amb la ciència dient que moltes connexions de la
part superficial del cervell el que fan és incorporar tots els
condicionants de l’ambient que envolta aquell infant per a la
seva maduresa. 

Jo crec que aquestes premisses han permès que tant la
societat en general com l’administració en concret vegi la
necessitat i la importància de cobrir aquestes necessitats dels
primers anys dels infants, aquesta qualitat en la seva cura
quotidiana en la seva llibertat de moviments, en les relacions
afectives per part dels adults i dels seus iguals i, en definitiva,
han vist la importància d’una educació 0-3 de qualitat i
equitativa.

Passant a la proposició no de llei que avui parlam, que
també és cert que durant els darrers mesos n’hem parlat molt
de 0-3, sí que és cert que aquesta proposició no de llei parla
sobretot de necessitats que es demanen a l’Estat, i jo
començaré per les esmenes que fan referència a alguns grups
parlamentaris, el Grup Popular i el Sr. Salvador Aguilera, on
es parla de propostes que s’han aprovat per unanimitat, com
són les ajudes individuals de menjador, d’escolarització,
l’ampliació dels equips d’atenció primerenca, el Pla de
reconversió de guarderies a escoles infantils i la creació de
places, que s’ha de reconèixer que inicialment va costar que es
creàs aquella comissió 0-3 per poder fer l’anàlisi real de la
situació en què vivíem, però sí que és cert que la societat civil,
amb pares i professionals i mestres, varen apostar i aposten
per fer pressió a l’administració perquè els objectius que es
marquen s’executin.

Jo crec que recordar aquests objectius que ens vàrem
marcar des d’aquest Parlament a les comissions, als
pressuposts, a les proposicions no de llei, a les mocions, etc.,
és important que es recordin i per això aquestes esmenes
perquè s’executin els acords als quals s’havien compromès.
Parlam, són tres, quatre esmenes del Partit Popular, la 1857,
58, 59 i 1862 que fan referència a acords aprovats per
unanimitat en aquest parlament, i també la 1865, 66, 67 i 68
del Sr. Aguilera que, en definitiva, com dic, el que fan és que
s’executi el que aquí s’ha aprovat.

En referència a la resta d’esmenes, la 1856, del Partit
Popular, que constata que la cessió de serveis socials, en el
punt 9 instava el Govern d’Espanya a reconèixer l’educació 0-
3 com a una etapa educativa a tots els efectes i dotar-la
econòmicament per poder millorar i garantir la seva
implantació tot establint un full de ruta i un calendari per
convertir-la en una oferta universal i gratuïta, com és a partir
dels tres anys. Com deia la Sra. Vilaret, és una cosa que també
està aprovada i aquest punt 1 tampoc no seria necessari
aprovar-lo amb aquesta regla de tres perquè ho hem aprovat en
aquest parlament. 

Pel que fa al Pla de reconversió de places de guarderies, de
l’esmena del Partit Popular, nosaltres la votarem a favor.

La 1861 és molt semblant per a mi a la 1882, de Podem,
on es demana que es regulin amb una normativa les condicions

que hagin de tenir els infants que siguin no només, bé, com es
parla a les no autoritzades, sinó la realitat és que tenim uns
centres on duen nins i són assistencials, però sí que és vera
que s’ha de regular de qualque manera i e ls espais, els
professionals que els envolten i les seves condicions han de
ser les mateixes tant a un lloc com a un altre. Per tant,
nosaltres donaríem suport a aquestes esmenes.

El tema de Can Nebot, jo si és gestió directa o  és
externalitzada hi ha cooperatives que fan molt bona feina i és
una gestió externalitzada i també hi ha empreses privades que
fan molt bona feina, crec que l’important és que es doni aquest
servei a Can Nebot, i si no funciona o si ja està en marxa ja es
faria amb gestió directa. Per tant, nosaltres a aquesta esmena
del Sr. Aguilera ens hi abstendrem.

Pel que fa referència a l’esmena de les modificacions dels
decrets, li donarem suport perquè si no estan també per
empènyer i per forçar perquè es puguin aprovar tan aviat com
sigui possible, que les donem suport no ho veiem gens
malament. 

A la 1871, que fa referència al tipus de mesures diferents
que s’han de posar en marxa, vostè el que fa és fer un exemple
amb baixes maternoparentals més àmplies, del dret a la
racionalització d’horaris, etc., és clar, jo aquí m’hi abstindré
perquè pens que la titularitat i la gestió pública de les
administracions educatives també, com hem dit, hi ha places
autoritzades, hi ha centres autoritzats que fan molt bona gestió
i per aquest caire nosaltres no hi tendríem cap problema i, per
tant, ens abstendríem en aquesta.

La que fa referència a la 1872, l’esmena del Sr. Aguilera,
en el punt 1, que per a mi el que fa és fer un canvi en castellà
a l’esmena, per tant, a la..., perdó, a l’original no li donaríem
suport.

Pel que fa a l’esmena dels requisits de centres establerts
amb uns mínims comuns a tot l’Estat, que és la 1873, jo crec
que és similar a la 1881 de Podem, i a la de Podem el que diu
és: “sempre respectant les competències de les comunitats
autònomes”, per tant, creiem que té més bon redactat i
donaríem suport a la de Podem, si el Sr. Casanova l’aprovàs. 

Pel que fa a la 1880, que ja la Sra. Camargo ha dit, i
evidentment que des de l’Estat s’han de posar mesures, s’han
de posar doblers, s’han de crear, consolidar places de 0-3; jo
no em cansaré mai de defensar que qui ha sostingut els 0-3
són els  municipis que han fet grans esforços perquè les
famílies no haguessin d’abonar segons quines certes quantitats
de doblers i han estat els municipis i era hora que la comunitat
es tornàs a posar en marxa en aquest sentit i el Govern ho ha
de fer. Aquí jo l’únic és que a l’afegitó quan diu: “les quals la
conselleria”, jo posaria, “algunes de les quals”, perquè
aquestes mesures que posi el Govern central o de siguin
exactament les mateixes.

Crec que amb això queden totes establertes. Hi ha també...,
donaríem suport a la d’atenció primerenca i, en definitiva, crec
que totes les mesures que vagin encaminades al suport a
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l’educació 0-3 són positives per als nins i són positives per a
la societat en general.

Gràcies, president:

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

No, no, Grup Parlamentari Mixt, tenen el temps xapat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!, en darrer lloc? Ah, d’acord, ja està idò. Doncs sí, torn
del grup... no li faig el contrari.

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la
paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELL I BARÓ:

És que els menorquins ens hem de fer valer, ja ho veig ja,
bé.

(Algunes rialles)

D’altra banda, exacte, tenc deu minuts. Gràcies, Sr.
President, moltes gràcies i disculpi la impertinència, encara
que tengui raó, he estat un poc impertinent i em sap greu. 

Bé, començaré. Sr. Casanova, la veritat és que quan vaig
llegir la proposició no de llei inicialment em va costar
entendre quina era la intenció, vostè ja ha aclarit els dubtes i
ha parlat que l’objecte és separar el que es fa aquí del que es
fa a nivell estatal. I dic que em va costar entendre la intenció
perquè, d’alguna manera, he tingut la sensació que en aquest
tema el seu grup i segurament per inèrcia del Govern, crec que
en tot aquest tema del 0-3 ha anat un poc a remolc en els
últims dos anys, perquè el tema aquest de l’educació 0-3, al
principi de legislatura va passar com més desapercebut i ha
estat al final de legislatura, i em sembla que ho ha recordat la
Sra. Camargo, tot va venir per una proposta de decret, que
precisament no anava en la línia del que avui vostè proposa
aquí, la proposta de decret que va fer el Govern que més aviat
anava en la línia de consolidar, encara que fos amb la millor
intenció, consolidar el model de guarderies assistencials.

Per tant, jo vaig tenir la sensació que d’alguna manera el
seu grup, e l seu grup, després d’haver anat a remolc amb
aquest tema, d’alguna manera deia nosaltres també volem estar
en el debat de 0-3, i també presentem una proposició no de
llei, com altres grups havíem fet i havíem liderat aquest tema,
també com molt bé ha dit la Sra. Camargo, seguint l’estela de
la societat civil, perquè si aquest tema ha tingut en aquesta
segona part de la legislatura un paper tan important i tan
rellevant en el debat públic i educatiu de la nostra comunitat

autònoma ha estat sobretot gràcies a aquest moviment de la
societat civil.

I és per aquest motiu que li dic que em va costar entendre
i vaig pensar, i disculpi’m tal vegada el perjudici, vaig pensar
que era aquest el leitmotiv que l’havia portat a presentar
aquesta proposició no de llei.

I també d’altra banda tenen un tic, hi ha un tic i potser jo
perquè tinc una visió doncs de partit no estatal, perquè llavors
sempre jo quan veig proposicions no de llei dels partits
estatals que insten coses a fer al seu govern a Madrid, doncs
bé d’alguna manera tinc la sensació que volen fer veure que
estan fent coses, quan de fet en podrien fer moltes més.
Evidentment el seu grup més que presentar proposicions no de
llei en aquest Parlament per instar el Govern central, home
havent estat com estat el Govern central en les mans del seu
partit durant tot aquest temps, em sembla evident que podrien
haver fet coses més efectives que presentar aquesta
proposició no de llei. I és per aquest motiu que em va costar
entendre la intenció.

I un cop vostè ho ha explicat, diu separar el que es fa aquí
del que es fa a la resta de l’Estat, li he de dir que després de la
seva intervenció no he pogut deixar de pensar una cosa que
vaig pensar quan vaig llegir la proposició no de llei, i perdoni
per la paraula, perquè ja sé que té una connotació pejorativa,
però la trobo una mica provinciana, és a dir, com a una
mentalitat provinciana, com a una mentalitat subordinada; és
a dir, demanam a l’Estat que faci coses algunes de les quals
podríem fer nosaltres i, precisament, el Govern ha estat molt
renuent a tirar endavant temes d’aquests, que se l’ha hagut
d’empènyer des de la societat civil, se l’ha hagut d’empènyer
des d’altres grups i ara resulta que coses que podríem haver
fet, coses que ja s’haurien d’estar fent, perquè ja es varen
aprovar en el pressupost, llavors venim a fer una proposició no
de llei, que també entenc que es va presentar el mes de
novembre i per tant, anterior a aquesta aprovació del
pressupost, perquè el Govern d’alguna manera a centrifugar
responsabilitats, que sigui el Govern de l’Estat el que faci
coses, quan nosaltres hauríem de preguntar-nos exactament
què hem fet nosaltres.

I en aquest sentit jo li dic que la trobo provinciana, la trobo
subordinada, que d’alguna manera parteix d’una mentalitat que
és que la comunitat autònoma, en aquest cas de les Illes
Balears, ha d’estar subordinada a les directrius que es prenguin
des de Madrid, cosa que no m’estranya, perquè d’alguna
manera diu això, malauradament no és present en aquest debat
el conseller d’Educació, però ja li vaig dir quan discutíem
sobre la necessitat que hi hagués una Llei educativa, crec que
el conseller en aquest sentit també té aquesta mentalitat,
considera que en matèria educativa el Govern és el que ha de
portar la veu cantant i nosaltres hem de tenir un paper
subordinat. I aquesta visió, com vostè pot comprendre, el
nostre grup no la comparteix. 

Primer punt de la seva proposició no de llei, vostè justifica
i ho justifica molt bé a l’exposició de motius, per què
necessitem un finançament addicional per desplegar una
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política de 0-3. Amb aquest tema puc estar-hi d’acord, amb el
finançament, però ni estic d’acord que aquest finançament hagi
de ser finalista i que d’alguna manera estiguem dient, com que
nosaltres volem desplegar aquesta nova política, necessitem
que l’Estat ens doni diners per a això, evidentment com que és
nova els diners els necessitem per això. Però en principi la
filosofia de demanar diners de forma finalista, em sembla que
era aprofundir amb aquest caràcter subordinat en una matèria
en la que tenim autonomia política. 

És clar, l’autonomia política no consisteix en gestionar els
doblers que ens transfereixen de forma finalista, l’autonomia
política consisteix en què se’t financiï com toca i després tu
facis les polítiques que vols fer. I li posaré un exemple, la
renda social garantida: nosaltres vam voler fer una renda social
garantida, vam fer una llei i vam fer una renda social garantida;
no li vam demanar a l’Estat que fes un pla especial per finançar
la renda social garantida a totes les comunitats autònomes.
Però, en canvi, en matèria 0-3, i aquí és on d’alguna manera, i
em sap greu citar-lo per segona vegada, perquè no hi és
present, però com que aquest debat l’he tingut des d’aquest
mateix lloc on som ara amb el Sr. Conseller, ho puc dir ara,
crec que amb aquest tema podrien haver estat més valents i
hem de continuar sent més valents i si nosaltres realment
creiem tant fermament en la importància d’aquesta educació
0-3, hem d’estar disposats a finançar amb recursos propis, i si
hem de reclamar a l’Estat evidentment a nosaltres també ens
hi trobarà. Però no podem centrifugar responsabilitats i dir, és
que és clar si l’Estat no fa res, nosaltres tampoc no podem fer
res, perquè nosaltres no hi estem d’acord.

Per tant, puc estar d’acord amb el primer punt, amb el
finançament, però, en canvi, no puc estar gens d’acord amb el
tercer punt; és a dir, jo no puc estar gens d’acord que en un
tema en el qual nosaltres tenim competència, tenim
competència perquè la tenim transferida, haguem de demanar-
li a l’Estat que treballi en la regulació i en l’ordenació
d’aquesta etapa educativa, per què li hem de demanar al Govern
que reguli sobre això? O sigui, un govern, el nostre, que ha
estat totalment contumaç a fer una llei educativa, ara hem de
demanar al final de legislatura que ordeni i reguli una cosa que
nosaltres podríem haver regulat? Ho podíem haver regulat
perfectament, des d’haver fet una llei de 0-3, haver fet una llei
educativa, com se li va demanar no només des del meu grup
polític, sinó des d’altres, i de forma molt majoritària des de la
societat civil, que el Govern fes una llei educativa i quan dic
que ha estat contumaç és perquè al conseller se li ha demanat
moltíssimes vegades que es fes aquesta llei educativa i és
evident, per tal com han anat les coses, que s’hi ha resistit
totalment perquè el conseller Martí March no volia una llei
educativa.

Hem de demanar-li a l’Estat que reguli i ordeni una etapa
educativa que nosaltres podríem haver regulat? A nosaltres ens
sembla totalment incoherent i com que almenys el que esper,
el que m’agradaria, no sempre és possible com a grup polític,
és mantenir la coherència nosaltres, després de tot això que ha
passat i tota la lluita que hem tingut perquè s’avencés en fer
una llei educativa, no em sembla correcte ni em semblaria
coherent votar a favor d’aquest punt. S’ha de dir que l’esmena

de Podem ho millora, l’esmena de Podem diu “respectant les
competències de les comunitats autònomes”, però
simplement ho millora, perquè les competències les tenim
totes, les competències les tenim totes, i nosaltres ho
podríem haver regulat. Si s’accepta l’esmena de Podem, tal
vegada em plantejaria simplement abstenir-nos. Però ja li dic
que realment no em sembla adequat a aquestes alçades i
després d’haver-se resistit tant i com ha anat tot el tema del
pacte educatiu i que gairebé ha quedat diluït, no n’hem recollit
els fruits ni s’ha aprofitat per fer una lle i educativa, ara
reclamar que l’Estat faci la feina que no hem volgut fer
nosaltres, em sembla una centrifugació de responsabilitats,
que nosaltres no podem compartir.

Hi ha una altra esmena de Podem, jo  la veritat no em
posicion sobre les altres esmenes perquè n’hi ha tantes, que en
funció de si vostè les accepta o no i en el terme en què les
accepti, doncs ja decidirem el nostre vot. 

Hi ha una altres esmena de Podem que m’ha sobtat, Sra.
Camargo, li he de dir, no sé si l’acceptarà el Sr. Casanova o no,
però jo, compartint totalment el discurs que vostè ha fet, que
en molts punts s’assembla al que estic fent ara, és a dir, estem
dient que assumim la nostra responsabilitat i no (...)
responsabilitat de l’Estat, em costa entendre la seva esmena
d’afegir un punt 5, en què instem el Govern de l’Estat a entrar
en el més mínim detall, en aquest cas en les funcions i
composicions dels equips d’atenció primerenca, em sembla
d’alguna manera incoherent amb la resta del discurs que vostè
ha fet. Jo no sé si vostè ho acceptarà, el Sr. Casanova, però jo
em sentiria molt més còmode per votar a favor d’aquest punt,
que poséssim que “insta el Govern de l’Estat a establir, amb
caràcter bàsic”, perquè, és clar, l’Estat té competència per
establir les línies bàsiques de la legislació en matèria
educativa. I no sé fins a quin punt una cosa tan concreta es pot
establir amb caràcter bàsic, però vaja, s i almenys poséssim
aquesta matisació, em podria plantejar, en coherència amb tot
el que he dit fins ara, també votar-hi a favor.

En resum, com li deia Sr. Casanova, votaríem a favor del
primer punt, perquè estem d’acord que l’Estat millori el
finançament; ens abstindríem en el segon punt, sempre a
l’espera de quines esmenes accepti vostè; i votaríem en contra
del tercer punt.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Bueno,
desde Ciudadanos por supuesto apoyaremos los tres puntos de
esta iniciativa.
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Más que nada comentar que iniciativas como ésta, justo
hace una semana que también se ha debatido en el Congreso de
los Diputados y hace tiempo también desde iniciativas de
otros grupos, Ciudadanos, Podemos, toda.. está...
continuamente salen estos puntos, reiterativamente aquí
también ahora, pero bueno, no tenemos ningún reparo en
volver a insistir en que apoyaremos la iniciativa.

En lo que sí estamos bastante de acuerdo es con las
enmiendas presentadas por el resto de grupos de la oposición
que es algo que también nosotros hemos instado al Sr. Martí
March, de que sobre todo lo que se tiene que hacer en un
govern es cumplir con lo que se va acordando con los grupos
y con lo que se va acordando en el presupuesto y apoyando en
las enmiendas.

Y efectivamente hay muchos de estos acuerdos que no se
están llevando a cabo, no se han puesto en marcha todavía las
becas de comedor, las modificaciones de los decretos, el
aumento del número de plazas, la reconversión de las
escoletes, hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que
es donde más deberíamos incidir, sabiendo que estos tres
puntos ya han sido aprobados reiterativamente en diferentes
parlamentos y en el Congreso.

Pero bueno, sí que es cierto que es una etapa educativa,
puesto que en estas edades, lo hemos dicho reiteradamente,
pues el desarrollo de las habilidades cognitivas y no cognitivas
del niño son importantísimas para posteriores aprendizajes,
unas habilidades que no se van a desarrollar si no se estimulan
de manera adecuada y además en cada edad. Por ello es verdad
que es importante trabajar en la ordenación y en la regulación
de los currículums. Es cierto también que ya se está haciendo
en muchísimas escuelas infantiles y que es una medida que
efectivamente se reclama en el punto 3 y que apoyaremos.

Por otra parte, para Ciudadanos el camino a seguir, para el
acceso a esta etapa educativa, es la gratuidad, también lo
hemos dicho en numerosas ocasiones. Sin duda es un objetivo
que posee un coste importante por lo que se ha de hacer
progresivamente, pero sin pausa y aunando, por supuesto,
responsabilidad presupuestaria por parte de todas las
instituciones, no sólo la local, sino también la autonómica,
que también es muy importante, y además la del Estado.

Por tanto, desde Ciudadanos consideramos que el
Gobierno central sí ha de cofinanciar junto a las comunidades
autónomas el primer ciclo de infantil, igual que hace dos
décadas decidimos hacer lo mismo paulatinamente en la etapa
de 3 a 6 años, porque la cofinanciación tiene que perseguir
dos objetivos: por un lado, que las plazas existentes puedan
ofertarse con unas cuotas asequibles para las familias, que es
un gran objetivo, siendo el objetivo la gratuidad, y por otro una
cofinanciación que permita aumentar el número de plazas 0-3
que hoy en día en Baleares sólo alcanza el 33% de media de la
población infantil.

Por lo tanto, daremos apoyo a todos los puntos. 

También, por último, destacar la importancia de tener otras
medidas para ir, mientras caminamos hacia la gratuidad, hacer
un acceso asequible a las escoletes, a las escuelas infantiles.

Y me gustaría destacar las ayudas que a nuestro entender
eran urgentes mientras se va caminando hacia la gratuidad y
que ha conseguido Ciudadanos y que este año se van a aplicar,
como saben en los presupuestos generales del Estado de 2018
que se están aplicando ahora cuadramos en el presupuesto del
Estado y conseguimos una partida presupuestaria muy
importante para que los padres puedan desgravar hasta 1.000
euros al año por cada hijo al
declarar el gasto anual de escoleta en la declaración de la
renta y, eso sí, debía ser una escoleta acreditada, algo para
nosotros importantísimo. Así, este año, en junio de 2019,
cuando todos nosotros..., cuando las familias hagan la
declaración de la renta de 2018 las familias van a recibir ya
este año esta bonificación de hasta 1.000 euros por hijo
gracias a Ciudadanos y, con ello, quiero destacar la
importancia no solamente de que hemos conseguido un
acceso más asequible a la etapa 0-3, sino que, a su vez,
estamos consiguiendo que los padres opten por esas escuelas
infantiles acreditadas, que es una medida que camina hacia la
equidad.

No solamente hemos conseguido un paso real facilitando
la conciliación laboral, sino que a su vez este bono, al permitir
esta elección de centros, se han aumentado el número de
plazas de una manera automática, con cuotas asequibles, por
ser un bono tanto abierto a escoletes municipales como
privadas.

Creemos que es muy importante aumentar ya el número de
plazas, las necesidades son grandes y es importante contar con
los dos tipos de escoleta.

Está claro que, en conclusión, vemos que todos los grupos
vamos caminando para reforzar esta etapa que tiene que ser
educativa y daremos apoyo tanto a las enmiendas que se
acepten como a los tres puntos de la iniciativa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn de paraula del grup proposant
de la iniciativa, té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo volia dedicar aquesta segona part
a parlar de les esmenes, però bé, simplement volia contestar
una mica a la Sra. Riera. Parla que és reiteratiu, sí, és
reiteratiu, sí, i no em cansaré de reiterar el que cal, i si hem de
dir..., jo he dit aquí en aquest faristol moltes vegades: en
educació mai no n’hi ha prou, i de demanar tampoc no n’hi ha
mai prou, jo ho sent molt, però és així. És reiterativa? Sí. I
també li dic: és reiteratiu dir que el Partit Popular va anul·lar
el Pla Educa3? Sí, és reiteratiu, però ho tornem dir.
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Que és reiteratiu dir que fa falta regulació? Sí, però és que
fa falta regular-ho, fa falta regular-ho. També...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... i que ja s’havia plantejat en aquest parlament a través de les
esmenes al pressupost del 2019 tota aquella sèrie de mesures
que poc a poc s’estan posant en marxa, que també hem de dir
que per posar-les en marxa s’ha de fer prèviament la
modificació del Decret 131 que és el que s’està fent i que s’ha
dit que la setmana que ve sortirà del Consell Consultiu per
tirar endavant i poder dur endavant aquesta.

També vull dir que... bé, Sr. Aguilera, vostè ha parlat aquí
d’una llei. No, Sr. Aguilera, la llei Celaá no ha estat una llei, la
llei Celaá no ha estat una llei, la llei és un avantprojecte d’una
llei. Per tant, no digui que està aprovat perquè no és cert i quan
es va aprovar i quan vaig presentar aquesta PNL...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... quan es va presentar aquesta PNL el mes de novembre no hi
havia ni l’avantprojecte ni res. Per tant, jo crec que la PNL té
més que raó de ser i a dia d’avui segueix tenint raó perquè no
està aprovada, no està aprovada per una sèrie de raons.

I després li vull dir al Sr. Castells que vostè la considera
provinciana perquè fa seguidisme, jo què vol que li digui? Crec
que..., vostè mateix ha dit que en matèria educativa la
normativa bàsica la té l’Estat i aquí el que es demana és que
reguli la part bàsica d’educació infantil, com està l’altra, l’altra
part. La normativa bàsica de moment correspon a l’Estat. Per
tant, la normativa bàsica en educació infantil 0-3, 3-6
correspon a l’Estat i el que es demana aquí és una regulació de
tot el cicle... de tot 0-3 i de tota l’etapa, una reordenació. Per
això parl de reordenació.

També vull dir que s’ha tirat endavant jo crec que posar en
marxa -com ja s’ha dit aquí- tot el que es fa en educació
infantil amb recursos propis, la prova està que als pressuposts
s’ha dedicat una part important a educació infantil. Que n’hi ha
prou, com ha dit sempre? No, en educació mai no n’hi ha prou.
Que fa falta més? Sí, però també hem de reconèixer que cal
una empenta per part del Govern de l’Estat. 

Si a més a més del que fem aquí per part del Govern de
l’Estat es demana, jo crec que no sobra. I a més a més, crec
que aquest grup, per molt que digui vostè, aquest grup és el
que va començar a posar en marxa i a impulsar l’educació
infantil 0-3 fa molts d’anys, no fa dos anys, eh?, no fa dos
anys, el Pla Educa3 fa molts d’anys que es va impulsa per part
del Grup Socialista. Per tant, no va a remolc del que s’havia
fet, sinó que està i ara el que demanem és tornar on estava.

Respecte de les esmenes vull dir que -com ja he dit-
aquesta PNL va dirigida al Govern de l’Estat, per tant, totes

aquelles esmenes que no estan dirigides a l’Estat en si, sinó
que són al Govern per constatar el que ja està no les acceptaré
perquè creiem que en certa manera (...).

Jo sí que voldria parlar de les esmenes de Podem, que són
les que van dirigides al Govern de l’Estat i  dir que..., bé, en
primer lloc volia parlar de l’esmena 1872, del Sr. Aguilera,
que és aquesta que en la traducció al castellà jo al principi no
l’entenia, li he demanat que m’ho aclarís, i simplement el que
fa és canviar una paraula que és “etapa educativa”, “etapa
d’educació infantil”, per “cicle d’educació infantil 0-3". Crec
que aquesta sí que l’acceptaré perquè no canvia.

Respecte de les altres esmenes de Podem, he de dir que la
que va referida al punt 2 com vostè ha dit té una redacció una
mica complexa; jo li volia fer una transacció que és que, allà
on posa “...als quals la conselleria...”, que és el que ha afegit,
modificar i posar “...a la vegada que des de la Conselleria
d’Educació es van posant en marxa amb partides que el
Parlament va aprovar a partir del 22 de maig de 2018 i que ja
ha dotat a la Llei de pressupostos de 2019"; és simplement
posar en paral·lel les dues mesures, la que s’està fent i l’altra.

Després la referida al punt 3, crec que està bé l’afegitó que
ha fet per matisar les competències de les comunitats
autònomes; jo reconec que no les vaig posar perquè don per
suposat que la regulació sempre és respectant les comunitats
autònomes, però bé, s’acceptarà. Del punt 4 he de dir que crec
que és important regular allò que funciona sense cap
autorització. I la que afegeix el punt 5, que és la 883, crec que
sí que recolliria el que ha dit el Sr. Castells de caràcter bàsic
respecte d’equips d’atenció primerenca, i reduiria un poc
l’extensió de l’esmena per llevar “...per tal de fer possible la
detecció” i tal, perquè el que fa és reiterar allò que ha de
regular, que són les funcions i les composicions dels equips.

I finalment l’esmena 1884, que és la referida al punt 6,
sobre conciliació, crec que també és important; ja s’ha fet,
també és reiterativa, però crec que és important tornar-la a
posar.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ara. Les transaccions són..., les transaccions són a dues, a
la 1880 i a la 1883, sí.

De la 1880 la redacció seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a facilitar les mesures
urgents per a la creació, consolidació i reconversió de places
d’educació infantil 0-3, i a donar resposta a les necessitats
d’escolarització en aquest nivell, a la vegada que des de la
Conselleria d’Educació es van posant en marxa amb les
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partides que el Parlament va aprovar el 22 de maig de 2018 i
que ja ha dotat a la Llei de pressupostos de 2019".

I la...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Un segon, president. No sé si... si cal perquè manca una
paraula important, en aquesta transacció. “... a la vegada que es
van posant en marxa les mesures amb les partides...”, perquè
si no, no se sap què...

Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, sí.

I la 1883, la 1883 és: “5. El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat a establir amb caràcter bàsic les
funcions i composicions de l’equip d’atenció primerenca i els
recursos necessaris per fer possible l’educació inclusiva en
aquestes edats, i a potenciar, en cooperació amb les
comunitats autònomes, l’ampliació i l’adequació de la xarxa
dels equips d’atenció primerenca d’educació”, punt. Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Algun grup s’oposa a les
transaccions que s’han proposat?

Doncs passam a la votació punt per... -es nota que és
l’horabaixa, ja- punt per punt.

Passam a la votació  del punt 1, amb l’esmena 1870
incorporada, del Sr. Salvador Aguilera. Votam.

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

Ara passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 1880/19,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, amb la transacció
incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 3, amb l’esmena 1881/19, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears incorporada. Votam.

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

Passam a la votació d’un nou punt, que seria el punt 4, que
és l’esmena 1882/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 16 abstencions.

Passam a la votació d’un nou punt, que és el punt 5, que és
l’esmena 1883/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, amb la transacció incorporada. Votam.

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

Ara passam a la votació d’un nou punt, que és el punt 6,
amb l’esmena 1884/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Votam.

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

VI. Votació de la Proposició no de ll e i  RG E núm.
9971/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla hidrològic i  connexió de la dessaladora de
Ciutadella, atès l’empat produït en comissió.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia, que correspon a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9971/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla
hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella, atès
l’empat produït a la comissió.

Atès que a la sessió de la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial de dia 20 de febrer es produí un empat
a la votació de la proposició no de llei esmentada després de
les votacions previstes a l’article 95 del Reglament del
Parlament, sotmetrem a votació aquesta iniciativa d’acord amb
el que preveu l’article 95.3 del Reglament.

Per tant procedim a la votació. Votam.

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

Doncs, senyores diputades, senyors diputats, com que per
avui no tenim més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

Moltes gràcies a totes i a tots.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201809971
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201809971
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