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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui. El primer punt de l’ordre del
dia correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1737/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la seu de l’eliminatòria de
quarts de final de la Copa Davis.

Primera pregunta RGE núm. 1737/18, presentada en
substitució de la RGE núm. 1655/18, relativa a la seu de
l’eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis, que formula
el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’any passat el Govern va boicotejar la selecció espanyola de
bàsquet femení i enguany...

(Remor de veus)

... boicoteja l’eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Davant aquests fets volem demanar al Govern la seva
valoració que Alcúdia finalment no hagi presentat la seva
candidatura per poder organitzar l’eliminatòria de quarts de
final de la Copa Davis i esperam que avui la consellera defugi
dels seus enredos “guerracivilistes” i ens contesti la pregunta.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

Guardin silenci, per favor! Gràcies.

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

Gràcies, president. Només vostè podia mesclar esport amb
Guerra Civil, però li he de dir...

(Alguns aplaudiments)

... li he de dir, miri, boicotejàrem tant la selecció espanyola
femenina de bàsquet que aquest juliol, aquí a les illes, Mallorca
acull un partit de la selecció espanyola femenina de bàsquet

amb una importantíssima implicació econòmica i logística del
Govern balear.

Contestant la seva pregunta, que vostès l’únic que fan
evident és que utilitzen l’esport com a una arma política, li he
dir que nosaltres, les administracions, aportàvem un 60%
confirmat a la possibilitat de tenir aquí i acollir la Copa Davis,
un 60%, però demanàvem una sèrie de condicions. Vàrem dir
des del minut u que la implicació privada havia també de
participar-hi perquè entenem que amb sous públics no es pot
finançar al cent per cent.

Consell i Govern aportàvem, creiem que és un compromís
suficientment important com perquè no es qüestioni la nostra
bona voluntat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Tur, miri, avui jo no l’acusaré d’hispanofòbia, no passi
pena, no passi pena, perquè a més, des que ens va dir...

(Remor de veus)

... des que ens va dir que havia estudiat a Còrdova i que li
agrada molt Antonio Machado, evidentment, el nostre argument
va caure totalment, eh?

(Remor de veus)

Ara només faltaria que avui ens digués que és família de
Marta Sánchez, això ja seria espectacular! Escolti...

(Algunes rialles i aplaudiments)

..., però sí que vull insistir en una qüestió i és que, des del meu
punt de vista, en tot aquest tema de la Copa Davis ha faltat per
part del Govern, ha faltat tacte, ha faltat diàleg, ha faltat
consens, ha faltat lleialtat institucional, i és que el Govern i el
consell s’havien compromès inicialment a aportar 300.000
euros cadascun. Però, incomprensiblement, només unes hores
abans que espirés el termini per presentar la candidatura es
despengen que només n’aportaran 200.000, després varen ser
250.000, però ja no eren els 300.000 que inicialment havien dit
i als quals s’havien compromès. Per tant, donde dije digo, digo
Diego.

Però és que, a part de faltar a la paraula donada, li ha faltat
tacte, elegància, cap conseller del Govern ni del consell no
varen anar a la reunió de divendres passat per poder signar la
carta de compromís, que era imprescindible per poder presentar
la candidatura. Vostè hi va enviar el director general d’Esports,
sabent que no tenia poders suficients per poder firmar aquella
carta de compromís i si no hi ha carta no hi ha candidatura. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801737
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801655
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Vostè va estar tres dies sense agafar el telèfon i la
presidenta Armengol i el president del consell, el Sr. Ensenyat,
ni es van dignar mai a poder asseure amb la Federació de
Tennis. En fi, falta d’interès, falta de compromís, falta de tacte.

I és clar, davant tanta despreocupació, ara dic una cosa, ara
en dic una altra, ara 200.000, ara 300.000, idò evidentment
l’Ajuntament d’Alcúdia, a desgrat, va haver de..., es va veure
obligat a renunciar, a presentar la seva candidatura.

I jo crec que s’ha perdut una bona oportunitat a tots els
nivells, a nivell esportiu, a nivell econòmic, a nivell, s’estima
de fet en uns 25 milions d’euros...

(Remor de veus)

...el retorn econòmic que hagués suposat la celebració
d’aquesta eliminatòria de la Copa Davis.

Però és clar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... ni l’Ajuntament d’Alcúdia ni la Federació de Tennis...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, la bona salut d’aquest govern
i la importància que donam a l’esport fa que les preguntes de
caire urgent siguin d’aquest nivell i no d’altres com a la
passada legislatura que anaven més per altres qüestions de
saqueig d’arques públiques, etc., però jo li contestaré.

El mateix divendres, que ens varen convocar a una reunió,
evidentment jo tenia altres actes programats públics que a més
estan..., com firmar un conveni amb la batlessa de Manacor i
Consell de Govern, no sé si sap què és això, però li he de dir
que vàrem enviar el director general d’Esports, que és com si
hi anàs jo mateixa, i vaig parlar en dues ocasions -dues, dues-
amb el batle d’Alcúdia. Ens hem reunit en dues ocasions,
perquè, a més ha estat públic, perquè la premsa se’n va
assabentar i en va fer perfecta crònica, en dues ocasions.

I vàrem mantenir el compromís, aquest govern, des del
primer moment, aportaríem la mateixa quantitat que el consell
que, a més, he de dir que era la quantitat més important.

Qüestionar la implicació del Govern i del consell, en aquest
cas parl en nom del Govern, quan és la institució que donava
més quantitat i, a la vegada entre consell i Govern, aportàvem
la meitat del pressupost total, creiem que és absolutament
inaplicable a aquest cas.

Però també li he de dir que nosaltres som molt curosos amb
els sous públics i crèiem que en un esdeveniment com aquest,
que era important, i agraïm la feina i la implicació i l’esforç que
va fer la federació, que ens va tenir des del minut zero al seu
costat, creiem que donar més del que donàvem no hagués
estat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... rigorós, sobretot perquè teníem hipoteques i deutes per...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 1656/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
les aigües residuals.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1656/18, relativa
a actuacions en relació amb les aigües residuals, que formula el
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president, bon dia, senyores diputades i diputats.
Sr. Conseller, des del principi de legislatura li hem sentit dir
una sèrie de vegades en aquesta cambra que vostè vol ser el
conseller de l’aigua. Li record que ja fa quasi tres anys que és
conseller de l’aigua i fa tres anys el 20% de les aigües que
passaven per les depuradores es reutilitzava, prop del 50% es
vessava directament a torrents i quedava un 30% restant,
aproximadament, que anava a emissaris submarins o a
infiltracions.

Jo li deman, Sr. Conseller, al llarg d’aquesta legislatura
quines actuacions ha dut a terme i a quines EDAR perquè
s’aprofitin més aigües depurades? A qualque depuradora ha
passat de tractament secundari a tractament terciari? A qualque
depuradora ha passat de tirar l’aigua als torrents a tirar-la a
pous d’infiltració o que la utilitzin els pagesos?

Moltes gràcies, Sr. President.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801656
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Vidal, per la pregunta. En aquesta
legislatura hem fet dues feines importantíssimes en depuració,
amb dos eixos claus: un, noves inversions, hem fet l’emissari de
Talamanca, Cala Tarida, Ferreries, Binissalem, Andratx,
Bendinat, fem ara a Porreres, sortirà també el fons per a la
depuradora d’Inca, tot un conjunt d’infraestructures
necessàries.

Ahir presentàvem l’ampliació d’Alcúdia, Sant Llorenç, amb
tots el tractaments terciaris que hi pugui haver i millores
tècniques importantíssimes en totes aquestes infraestructures i
el més important, planificam el futur. També fem projectes cara
endavant, que no n’hi havia cap ni un, com puguin ser a
Consell, Sa Pobla, el sanejament en alta de Formentera i un
munt de projectes que trobarà a la pàgina web de contractació
de l’ABAQUA.

I a més a més també, el més important, mantenim el que ja
tenim, les depuradores que vostès varen deixar de mantenir.
Enguany, l’any passat, el 2017, es varen gastar 67 milions
d’euros en el cànon de sanejament; 43 en manteniment
d’aquestes infraestructures i 16 en noves construccions.

I evidentment que hem ampliat la xarxa aquesta legislatura
per a reg, estam reformant la bassa de reg de Formentera, hem
ampliat la de Vilafranca, tenim el projecte d’Inca que el
ministeri ens va autoritzar l’altre dia poder fer, i evidentment
seguirem en aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, dels dits als fets hi ha
molta diferència. Si vostè vol que li diguin que és el conseller
de l’aigua no pot permetre que surtin notícies com aquestes que
empren tota una pàgina als mitjans de comunicació sovint,
sovint.

Sr. Conseller, li he demanat si em volia dir si es depurava
qualque metre més d’aigua. Li he demanat si em volia dir si
havia fet feina perquè les comunitats de regants augmentassin.
Li he demanat si em volia dir si havia fet res per les aigües
brutes d’aquesta illa, de Mallorca, en concret, o de Balears. No
m’ha contestat això, Sr. Conseller.

Jo pens que si vostè estimàs l’aigua faria més feina per
l’aigua. Pens que si vostè, Sr. Conseller, estimàs els pagesos
que depenen de vostè, amb 1.300 milions d’euros més que
tenen al pressupost del 2015, hauria fet qualque cosa perquè es

reutilitzàs més l’aigua depurada, ni un litre més d’aigua
depurada passa a ser de comunitat de regants o passa a
aprofitar-se.

Els torrents van plens d’aigües brutes, i això li du
problemes, Sr. Conseller, per exemple, a S’Albufera d’Alcúdia,
que sap que el 80% de les aigües dels torrents van a parar a
S’Albufera d’Alcúdia, i d’aquí la contaminació. Qui contamina
són les mateixes depuradores que vostè n’és el responsable,
estima poc el medi ambient i estima poc els pagesos, Sr.
Conseller.

I des del meu punt de vista i de molta altra gent que ho veu
com jo, sap què li puc dir que ha fet durant aquests tres anys
per les aigües i per les aigües residuals? Doncs, molta gent com
jo veu que el que ha fet vostè per les aigües residuals durant
aquests tres anys ha estat exactament igual que si hagués fet
retxes dins l’aigua.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Retxes dins l’aigua, sí, retxes dins l’aigua... Hem fet un
emissari que és el de Talamanca, tots aquests projectes que hem
executat, que vostès varen ser incapaços d’executar.

Mirin el cànon de sanejament, una dada objectiva, quants
doblers gastaven vostès en manteniment de depuradores? Vol
mirar el contracte de manteniment de depuradores el que fem
ara? Hem hagut de reiniciar el sistema, el primer estiu era un
desastre les infraestructures així com les teníem i, evidentment,
reinvertim, fem noves depuradores.

I no digui mentides, la bassa de reg d’Artà, li pot demanar
al Sr. Company, la tenia aturada; la bassa de reg de Formentera
la tenia aturada; el projecte d’ampliació de la bassa de reg
d’Inca, tant que estima els pagesos, la tenia aturada. Quants
metres va ampliar el Sr. Company de reg? Zero, li puc dir així
de fàcil.

En aquesta legislatura les fem, i no em digui l’excusa de
més pressupost, perquè el cànon de sanejament vostès el
dedicaren a altres coses, no el dedicaren a l’aigua. Vostès
deixaren caure tot el sistema de la nostra depuració i vostès són
els responsables que en infraestructures tan importants com la
depuradora de Vila a Eivissa, Cala Tarida, Addaia estiguessin
paralitzades durant tots aquests anys.

Evidentment, tots aquests anys es fan les dues coses,
projectes engegats, ahir mateix, una ampliació de la depuradora
d’Alcúdia, tan important per a aquella badia, que des del 2006
està projectada i vostès varen ser incapaços de posar en marxa.
Evidentment, tot ho hem fet en col·laboració amb totes les
administracions posant els doblers i posant els esforços.
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Aquesta legislatura la depuració ha sofert un gir, vostès només
posaven gent a mantenir, no feien cap tipus de manteniment
correctiu, quan s’espanyava corrien a fer contractes que
encarien els costs, la depuració...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1659/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llistes d’espera
quirúrgiques a l’Hospital de Can Misses.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 1659/18, relativa
a llistes d’espera quirúrgiques a l’Hospital de Can Misses, que
formula la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president, bon dia diputats i diputades. Segons les
dades del Servei Balear de Salut, els pacients d’Eivissa són els
que més temps esperen per una operació, l’espera a Can Misses
és la més alta, amb diferència, de tots els hospitals de les Illes
Balears, els eivissencs han d’esperar quasi un mes més que a la
resta d’illes per ser operats.

Sra. Consellera, quina valoració fa de les llistes d’espera
quirúrgiques a l’Hospital de Can Misses?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. El que li
puc assegurar és que em preocupa cada una de les persones, no
les llistes, sinó cada una de les persones que són a aquesta llista
esperant rebre atenció sanitària. També, és clar, que li agraesc
la pregunta perquè em permet valorar la gestió que hem fet des
de 2015.

Vull dir-los, com saben perfectament, que hi ha una gran
diferència d’on veníem i cap on anam, el 2015 hi havia una
nul·la preocupació, en el seu govern hi havia una nul·la
preocupació del Partit Popular per les llistes d’espera
quirúrgiques, a Eivissa encara manco, perquè no es va prendre
cap mesura, tot el contrari. Solen dir, Sra. Diputada, que tenien
una crisi en aquell moment, però al 2011 també hi havia crisi
econòmica i no es pot justificar dient que no quedava més
remei que fer determinades coses, no?, perquè hi ha moltes
coses que no costen doblers, com, per exemple, publicar les

llistes que tampoc vostès no feien. Fins i tot varen eliminar el
Decret de garantia de demora, un fet més de la nul·la
importància de les llistes d’espera per a vostès. 

Ara què li he de dir? Doncs, que ens queda camí a recórrer,
que tenim molta feina a fer, però també en relació amb el 2015,
que és l’època del nostre govern, he de dir que la situació ha
millorat de manera molt positiva perquè la llista d’espera s’ha
reduït a la meitat, el nombre de persones que esperen més de sis
mesos i el nombre de dies, esperen vint dies menys que quan
vostès governaven. Per tant, com veu, les diferències entre un
govern i l’altres són prou evidents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, sincerament no sé
perquè li demanam que faci valoracions perquè ja sabem que
ens contarà, que si el Partit Popular, que si la passada
legislatura, que si el Govern de la gent, de les persones, del
canvi, perquè segons vostè i el seu govern mai no ha anat res
tan bé com fins ara. Però, sap quina és la realitat a dia d’avui?,
que tenen 1.350 milions d’euros més i en lloc de millorar
serveis sanitaris,...

(Remor de veus)

... provoquen que la Gerència de Salut, que la Gerència de
l’Àrea de Salut pitiüsa...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... en un 25% la baixada d’operacions a causa de la falta
d’anestesistes; que el Sindicat Metge denunciï la saturació
d’urgències, que quedin exclosos 265 tècnics sanitaris a Balears
per no acreditar el català; destrucció del borsí de tècnics en
radioteràpia per no saber català; que la saturació d’urgències
obligui a suspendre operacions per no tenir llits. Aquesta és la
realitat de la seva gestió.

A febrer de 2016 vostè va dir, necessitam recursos per
millorar aquesta situació, doncs bé, han passat dos anys, tenen
més recursos que mai i el que fan és crear problemes on no n’hi
havia. Segons vostè llistes d’espera sempre n’hi haurà,
l’important és saber gestionar-les i una prioritat per a aquest
govern posar primer les persones i no altres coses.

Els hem de dir, Sra. Consellera, que ni saben gestionar ni
tampoc la seva prioritat són les persones, la prioritat del seu
govern és la prohibició i la imposició.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Com veig que necessita dades, li donaré
dades. Quan va arribar el 2011, després de quatre anys d’un
govern de pacte, no hi havia cap pacient que esperàs més de sis
mesos, ni un, ni un. Varen arribar vostès i quatre anys després
hi havia només 2.313 persones que esperaven més de sis mesos,
Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Per una altra banda, la demora quirúrgica havia passat de 54
dies el 2011, i ja li dic, el 2011 hi havia crisi econòmica, per
això és tan clara la diferència de prioritats, 54 dies, i el juny de
2015 104 dies, 104 dies, més de tres mesos de demora mitjana
per a una intervenció quirúrgica, això gràcies a la seva gestió.

I per suposat, he de partir de 2015, que és la situació que
ens hem trobat i la situació que, afortunadament, hem pogut
millorar gràcies a aquest govern, gràcies a les seves prioritats,
gràcies a la inversió que s’ha fet en salut perquè, sí, per primera
vegada a la història tenim un pressupost superior al tancament
de l’any passat. Aquestes són les grans diferències entre el
Partit Popular i el pacte de progrés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1618/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvis en la
política d’estabilitat de personal docent interí.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 1618/18, relativa
a canvis en la política d’estabilitat del personal docent interí,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller. Fa unes setmanes es  va saber pels mitjans que
s’havia arribat a l’acord de no convocar noves places d’interins
en el pacte d’estabilitat. Més enllà de l’acord de la majoria de
la part sindical, m’agradaria saber els motius d’interès general
que han motivat aquesta decisió.

I esper amb interès la seva resposta perquè jo, a diferència
de la diputada Tania Marí, sí que sé perquè faig aquesta
pregunta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades. Sr. Castells,
moltes gràcies per la seva pregunta.

Un dels objectius de la Conselleria d’Educació des que
vàrem començar a governar és treballar per l’estabilitat del
nostre sistema escolar, estabilitat de les persones, de les places
i dels centres escolars i per això hem treballat des del primer
moment, i un element clau d’estabilitat són les oposicions. Això
pensi que en aquest moment podem discutir si les oposicions
són el millor sistema o no, però és l’únic sistema que tenim en
aquests moments i és evident que nosaltres volem utilitzar
aquest sistema per estabilitzar el 38% d’interins que té el
sistema escolar de les Illes Balears, una xifra impresentable,
insuportable de cara als centres escolars.

Aleshores, tenint en compte que hi ha programada una
oferta pública de més de 3.000 places d’oposicions, és evident
que el pacte que s’havia fet en anteriors legislatures no es podia
fer igualment en aquesta legislatura perquè, evidentment, hi ha
una certa incompatibilitat entre aquest pacte d’estabilitat que
existia i la realització d’oposicions, tenint en compte que, a
mesura que realment hi haurà oposicions, el nombre d’interins
minvaran de forma significativa. Pensi vostè que les oposicions
que hem fet enguany, perdó, l’any 17, quant a oposicions del
90% de les persones que varen aprovar eren interins. Aquesta
és una mica la nostra política.

Per tant, hi ha una incompatibilitat entre fer oposicions i fer
un tipus de pacte d’estabilitat que hi havia a l’anterior
legislatura. Això no vol dir ni molt manco que des de la
Conselleria d’Educació hàgim marginat, ni molt manco, la
nostra política a favor dels interins, tot al contrari, pensi que
vàrem arribar a un acord de mesures d’estabilitat entre els
sindicats Comissions Obreres, UGT, ANPE i UOB, que de
qualque manera és la majoria sindical i que de qualque manera
varen fer unes propostes que de qualque manera consideram
que van en línia amb el que és la realització d’oposicions.

Aquest en definitiva és l’argument sobre el qual es planteja
aquest acord de mesures d’estabilitat, acord a què va arribar a
principis de febrer la Conselleria d’Educació amb els sindicats
que abans he esmentat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. A veure, és evident que en el tema de
l’estabilitat hi ha dues dimensions: hi ha una dimensió de
caràcter més personal, que és la que afecta al docent en qüestió,
que requereix una aproximació més sindical, més de drets dels
treballadors, que és l’estabilitat d’aquell treballador en el
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sistema. Crec que els dos mecanismes, els dos ressorts per
garantir aquesta estabilitat, ja hi eren, en el sistema, és el tema
de majors de 55 anys i el tema de deu anys d’experiència. Però
és igual, després hi ha una altra dimensió, que és la que a mi
més em preocupa, que és de caràcter més general i que té a
veure amb l’estabilitat del sistema o, sobretot, amb la
consolidació de projectes educatius en determinats centres.
Vostè sap millor que jo que a les illes menors especialment la
rotació és molt gran, i això dificulta moltíssim la consolidació
d’aquests projectes d’estabilitat.

Vostè, clar, diu, i és veritat, que està previst convocar 3.000
places d’oposicions, però a les dades que la mateixa conselleria
ha donat en aquests moments es parla de 3.500 o 4.000 places
vacants estructurals; a més a més cada any hi ha noves
jubilacions, per tant augmentarà el nombre de places vacants.
Cada any vostè anuncia aquí a principi de curs, i nosaltres ho
celebram, la incorporació de nou professorat per donar resposta
als reptes del sistema educatiu. A més a més també sabem per
altres convocatòries d’oposició que, pel cap baix, un 10% de
les places que surtin a oposició quedaran desertes per
inadequació dels candidats. En definitiva, hi ha un gruix de
places important que continuarà restant vacant; només fent
aquests nombres que jo li he dit surten més de 1.000 places que
podran continuar vacants. La conselleria havia fet una proposta
d’unes 300 places d’estabilitat; el sindicat majoritari n’havia
proposat moltes més. Aleshores no troba que hagués estat
possible, que encara és possible, definir un bon nombre de
places que podrien sortir amb pacte d’estabilitat?

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, senyor... Perdoni, president. Sr. Diputat, són evidents
dues coses. El nostre sistema escolar creix, i creix d’una forma
progressiva a diferència d’altres comunitats autònomes, que
decreixen en nombre d’estudiants. Per tant és evident que tot i
que volem arribar al 20% a què s’ha d’arribar de nombre
d’interins, és evident que a partir de la propera legislatura hi
continuarà havent oposicions. Això és una realitat, perquè en
tres anys és impossible. Per tant cal dir que les mesures
d’estabilitat que hem plantejat per a interins tendran en compte
l’experiència i el nombre d’anys que realment té cada persona
a l’hora de dur a terme dins el sistema escolar. Per tant
nosaltres no només feim oposicions sinó que hem acordat
mesures d’estabilitat per als interins, i això la nostra política...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... això és la política que nosaltres farem, estabilitzar el
sistema...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...(...) les persones (...)...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 1619/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oposició de la
Conselleria d’Educació a traslladar estudis universitaris.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 1619/18, relativa
a oposició de la Conselleria d’Educació a traslladar estudis
universitaris, 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. L’altre dia va sortir
publicat a diversos mitjans i a la mateixa web de la Universitat
que el dia 9 de febrer el rector i la presidenta del Consell Social
es varen reunir, a proposta de l’Ajuntament de Palma, per
tractar el tema de si podien compartir l’edifici de l’Estudi
General Lul·lià, i també per veure si hi havia possibilitat de fer
qualque trasllat d’estudis de la Universitat, existents o nous, al
centre de la ciutat. 

Em va sobtar que a vostè això no li va agradar gaire, per les
manifestacions que va fer. Per això li deman quines són les
raons per les quals es manifesti públicament l’oposició de la
Conselleria d’Educació al trasllat al centre de Palma d’estudis
universitaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. 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. Huertas,
jo no vaig dir que m’hi oposava, llegeixi bé els diaris. Vaig dir
tres coses importants. Primer de tot vaig dir que no era una
prioritat des del punt de vista de les infraestructures, perquè en
aquests moments tenim d’acord amb la Universitat la inversió
en el campus d’un edifici interdepartamental de ciències de la
salut, una inversió de 6,9 milions, pactat amb la UIB.

Segona cosa que vaig dir: que m’estranyava que a una
reunió on hi havia l’Ajuntament de Palma, el Consell Social i
la Universitat no s’hagués convidat la Conselleria d’Educació;
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manifestava per tant la meva estranyesa al respecte. I, tres,
l’únic que vaig dir és que quan es fa un plantejament de baixar
la Universitat del campus s’ha de fer un estudi del que
significa: quins estudis, quins costos, quins recursos, què
significa tot això, quin és l’acord que hi ha a la Universitat, què
opinen els estudiants, quins serveis es tendran...; això és el meu
plantejament. Crec que en temes de recursos públics, de diners
públics, cal tenir cura, cal dur-los de forma molt acurada,
aquesta és la qüestió.

Més li diré: jo, quan estudiava i quan era professor de la
Universitat, vaig estudiar a Palma, a l’Estudi General Lul·lià,
i era partidari de la Universitat al campus. Es va prendre una
decisió en el seu moment sense gaire debat, sense gaire diàleg,
i en aquest moment la inversió que hi ha al campus és increïble,
i per tant s’ha de pensar molt bé, si es volen baixar del campus
de la Universitat alguns estudis, de quins estudis parlam:
estudis de grau?, màster?, títols propis? 

A més ha de saber que en aquest moment la Conselleria
d’Educació ha fet una inversió a Can Oleo des de fa molts
d’anys i distintes legislatures de 3,5 milions; a més hi ha
l’edifici de Sa Riera. Per tant es tracta en aquest aspecte de
tenir molt clar que volem participar en les decisions i saber de
què parlam quan parlam de la baixada dels estudis del campus
a la ciutat de Palma. Nosaltres volem, evidentment, que Palma
sigui una citat universitàries, però ho volem fer amb consens,
amb negociació i amb diàleg amb tots els agents, l’Ajuntament
i la Universitat de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bé, Sr. Conseller, ho vaig llegir bé.
Quant al fet que no era una prioritat per les infraestructures
vostè mateix ho ha dit: aquí tenim Sa Riera, que està funcionant
a ple rendiment, i Can Oleo que segon les meves informacions
no són 3,800, són 4,5 milions el que ha costat la rehabilitació,
que va acabar el 2011 i que en aquests moments roman tancat,
per tant, quant a infraestructures crec que estaria ben complet.

Quant als estudis crec que dues institucions com són la UIB
i l’Ajuntament de Palma, a més tenint en compte el que va dir
el rector, que va dir que era una primera reunió i que sempre
serien propostes conjuntament amb la Universitat, després
serien els òrgans de la UIB que decidirien, no entenc que vostè
es faci tant de ressò amb això dels estudis seriosos, perquè dues
institucions com aquestes crec que ho faran seriosament. 

Jo la percepció que tenc és que vostè no creu en
l’autonomia de la Universitat, que la seva actitud és un poc com
aquell que diu que qui paga mana, i, de poc respecte a
l’autonomia de les institucions, en aquest temps ja en tenim a
bastament, no en necessitam més. 

Per altra banda, quant a això que l’estranya que no l’hagin
convidat, l’Ajuntament de Palma va ser el que es va reunir, i la
meva percepció en aquest cas és que a vostè el que realment
l’ha molestat és que no era a la foto, però no es preocupi, hi

haurà més moments per fer-se la foto, però el que és cert és que
les universitats als centres de les ciutats dignifiquen les ciutats,
fan que els barris canviïn...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... amb les rehabilitacions, per tant és important...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

...i necessari. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Huertas, que em digui que jo no crec en l’autonomia
universitària em resulta quasi quasi grotesc, sobretot perquè
som catedràtic d’Universitat, des de l’any 75 som professor
d’Universitat, he estat vicerector, i l’autonomia jo la respect
absolutament. Però una cosa és l’autonomia i l’altra és la
independència, i al final cal tenir dues coses, Sra. Huertas; si
realment ha de baixar la Universitat a Ciutat cal tenir en compte
que hi haurà uns costos que haurà d’assumir la Conselleria
d’Educació, i nosaltres volem ser en aquest debat no per la
foto, no necessit fotos, Sra. Huertas, simplement vull participar
perquè en definitiva la Universitat és una cosa de tots, de
l’Ajuntament de Palma, del Consell Social de la Universitat i
també de la Universitat, perquè en definitiva el Govern fa una
transferència i a l’hora de mantenir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... edificis i estudis, nosaltres tenim un paper important.
Aquesta és la qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)
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I.6) Pregunta RGE núm. 1649/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a situació laboral de Bankia.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 1649/18, relativa a
situació laboral de Bankia, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Dins la trista
història de la finalització i l’enterrament de la Caixa d’Estalvis
de les Illes Balears, de Sa Nostra, ara ens trobam en un capítol
de recol·locació i d’integració a Bankia, com és ben conegut.

Bé, el Govern de les Illes Balears en aquest procés
d’integració a Bankia, ha fet una sèrie de manifestacions que a
nosaltres ens sorprenen, perquè a un moment determinat, a
l’abril del 2017 el Govern va valorar de forma positiva aquest
procés, i a una compareixença en aquest Parlament, el Govern
va dir que “la nostra primera valoració davant d’aquest anunci
de fusió va ser que es tracta d’una sortida vàlida si es tenen en
compte dos condicionants, que no es perdin llocs de feina en el
procés i que no es perdi l’actual capilaritat que proporciona la
xarxa d’oficines”.

Bé, és evident, o almanco per a nosaltres és evident que
això no es dóna, perquè hi ha una mobilitat geogràfica, una
obligació de prejubilació de molts de treballadors de l’antiga Sa
Nostra. I per tant, voldríem saber què ha fet el Govern per
evitar aquest mal laboral que es produeix per la fusió de Bankia
i si continua fent aquesta valoració positiva del procés.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el conseller Sr. Iago
Negueruela.

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

Gracias, presidente. Buenos días. Sr. Melià, yo creo que
antes de hacer una manifestación global, yo creo que hay que
contextualizar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo
creo que es importante valorar. En primer lugar en un día como
hoy, que estamos precisamente hablando del Día Mundial de la
Justicia Social, donde la OIT establece claramente entre sus
obligaciones el trabajo decente. 

Y hay que relacionarlo con los instrumentos legales que
tiene este Gobierno y siguiendo esta misma contextualización
habría que hablar de que precisamente este mes también se
cumplen seis años de reforma laboral, que es la que establece
el marco regulatorio procedimental para los expedientes de
regulación de empleo, como conoce usted bien, y que es lo que
está haciendo esa eliminación de elementos correctores y de
equilibrio de fuerzas. Antes del 2012 las autonomías tenían un
determinado marco de competencia, mucho más amplio que el
actual, y había un control, no documental sólo por parte de

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y abría un proceso de
autorización de los expedientes de regulación de empleo,
incluso se ha permitido la destrucción de empleo en empresas
con beneficios en distintas situaciones.

Por tanto, con toda esta situación, con esta problemática y
con ese marco de actuación, el Gobierno por supuesto ha
actuado. Se han mantenido distintas reuniones desde marzo del
2017, pidiendo una reunión al Ministro de Economía, que no
se ha producido; reunión con los responsables territoriales,
abril del 17; 25 de abril comparecencia de la consellera de
Hacienda; 27 de abril, reunión con los responsables territoriales
de BMN; 4 de octubre reunión con el director de instituciones,
el director de zona, tanto con la consellera de Hacienda y
después reunión de la presidenta del Govern, el 9 de noviembre
del 17 con el presidente de Bankia; el 9 de febrero también
reunión desde la Conselleria de Treball con los distintos
representantes sindicales.

Por lo tanto, las dos consellerias hemos hecho un trabajo a
todos los niveles, manteniendo reuniones en distintos ámbitos
y con los que tenían después que negociar en el ámbito de
Madrid, al igual que la presidenta del Gobierno en primera
persona. En todo caso, los objetivos eran los que usted ha
dicho, ese mantenimiento de la red de oficinas y el
mantenimiento del empleo, que finalmente se produce con un
acuerdo entre el 92% de la representación sindical, para la
voluntariedad en esos despidos de 250 puestos de trabajo.

Eso es lo que ha sucedido, nuestra valoración desde luego,
a nosotros nos hubiese gustado tener también más elementos
correctores desde nuestra comunidad autónoma para poder
influir de una forma decisiva en determinados ámbitos.
Lamentablemente seis años después de la reforma laboral, la
mitad de los controles los hemos perdido.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies. El Govern deia que tenia tota la legitimitat per
exposar les línies vermelles, que han de quedar salvades,
salvades en aquest procés de fusió. S’han salvat les línies
vermelles? Perquè vostè em fa una relació de reunions que han
tengut, que em sembla molt bé que hagin tengut aquestes
reunions, però la meva conclusió és que resultats pràctics molt
pocs, molts pocs resultats tangibles, molts pocs resultats per als
treballadors que s’han vist afectats per aquesta situació i per
aquesta mobilitat geogràfica, o per aquestes prejubilacions.

Per tant, no podem fer una valoració positiva. I més enllà de
donar la culpa a la reforma laboral, que segur que ho han fet
molt malament i segur que el Govern central és molt dolent i tot
això, que està molt bé i que contextualitza, la qüestió és que
aquí es varen omplir la boca dient que tenen la legitimitat, que
marcarien les línies vermelles, que evitarien un procés
d’acomiadament massiu de treballadors i, al final, els resultats
són inexistents. I això és el que ens preocupa, que no tenguem
capacitat d’influència per reconduir situacions com aquesta.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el conseller.

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

La valoración... yo creo que también hay que escuchar a los
representantes sindicales, que son los que han llegado a un
acuerdo y en este caso todos los representantes sindicales de
Baleares, una de las primeras veces, tanto Comisiones Obreras,
como UGT, como la UOB han firmado esas condiciones.

De todas formas, si usted me pregunta elementos
correctores, a mi me gustaría tener como elementos correctores
los 62.295 millones de rescate a España que se hace y que se
pone a disposición de los bancos y que ahora no tiene ningún
reflejo social. Todas esas presiones que podrían haber
ejecutado por parte de quien gobierna y quien dirige el sistema
bancario en nuestro país.

Nosotros lo hemos hecho en el marco de nuestras
competencias...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

..., hemos presionado y creemos que es el acuerdo que se ha
podido lograr entre todas las partes.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 1804/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a persones amb
altes discapacitats.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1804/18, presentada
en substitució de la RGE núm. 1651/18, relativa a persones
amb altes discapacitats, presentada pel diputat Sr. David
Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tots, diputats,
diputades, treballadors, treballadores de la cambra i resta de
públic present, bon dia.

Ens va sorprendre la notícia el dissabte passat de la
denúncia que feia ASINPRO, l’Associació d’Atenció a
Dependents de Balears, de Menorca, perdó, en la qual deia que

hi havia una manca de sensibilitat per part del Govern, en
aquest cas de la Conselleria de Serveis Socials. Que aquesta
manca de sensibilitat prové de què se’ls havia llevat una ajut de
258 euros a les famílies que rebien per a cures. I bé, resulta que
es va fer sense avís previ i va ser a l’octubre de l’any passat.

Recordem que aquestes famílies necessiten aquests ajuts
perquè els grans dependents tenguin una qualitat de vida dintre
de les seves possibilitats i, a més, necessiten una persona 24
hores al dia al seu costat, 365 dies a l’any. I també el que ha
passat és que a aquestes famílies se’ls va dir que hi havia una
incompatibilitat, però estaven cobrant des de feia 10 anys
aquestes ajudes i de cop i volta se’ls va llevar aquest ajut.

Resulta que les famílies sí que anaven a un centre de dia,
però anaven al centre de dia de Carles Mir, que obri només 4
hores al dia i entenem que la incompatibilitat que s’ha aplicat
no és ací, no s’hauria d’aplicar d’aquesta manera.

Per això li demanem a la Sra. Consellera si pot donar
explicacions sobre aquesta situació i si s’ajusta a les necessitats
dels grans dependents aquesta situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula la Sra. Consellera Fina
Santiago.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. I li agraesc, Sr.
Martínez, aquesta pregunta, perquè vostè vegi la sensibilitat
d’aquest Govern. Juliol del 2015, es posa en contacte, entram,
el Govern entra i es posa en contacte amb nosaltres la Fundació
d’Atenció a la Dependència, demanant per favor una reunió
urgent, perquè les famílies començaven a rebre una resolució
firmada pel director general Rafael Romero, que era el director
general del Partit Popular, en delegació de consellera Sandra
Fernández, que demanava a les famílies, a aquestes famílies a
les quals vostè fa referència: “declarar la percepción indebida
de 26.850 mil euros, -torn repetir-, 26.850 euros”, demanava el
Partit Popular, el Govern del Partit Popular a les famílies
d’altes discapacitats.

El que fem és aturar aquestes resolucions i aturar les que
estaven a punt de trametre’s. Demanam als serveis jurídics la
possibilitat de no aplicar aquesta resolució. Ens diu que és
possible perquè la mala gestió del Partit Popular en
dependència va fer que el Govern assignàs com a serveis
propis, serveis que eren dels consells i dels ajuntaments. Per
tant, això va impossibilitar que aquesta resolució s’aplicàs.

Vàrem fer una reunió, hem fet reunions amb el consell
insular i amb la fundació durant tot aquest temps, 238 places
que hem ordenat una a una. I en aquest moment, efectivament,
hi ha 13 famílies que no poden cobrar l’ajuda econòmica
perquè tenen dret a centre de dia i si tenen centre de dia no
poden cobrar ajuda econòmica.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801804
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801651


6272 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 20 de febrer de 2018 

Tenim una reunió aquesta setmana amb la fundació per
intentar resoldre. I atès que aquesta legislatura hem aplicat i
hem ordenat la compatibilitat, una de les solucions és que
aquestes famílies puguin anar-hi 4 hores i cobrin un percentatge
d’aquesta ajuda econòmica. Aquesta és la sensibilitat d’aquest
Govern, arreglar els problemes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Consellera per la seva resposta. I bé, és cert
que si hi va haver una mala gestió per part del Partit Popular,
en aquest cas no ho hem de pagar aquesta legislatura i és el
que..., que bé, almenys s’estan fent les passes.

Sí que és cert que al cap d’aquest temps, si es troba aquesta
solució que sigui aquesta, ens agrada que s’estigui en disposició
de solucionar aquest problema i que es tengui en compte
almenys aquesta proporcionalitat, que si no poden anar al
centre de dia, perquè està clar que la Llei de dependència sí que
diu que hi ha una incompatibilitat en la prestació de serveis i en
la prestació d’una indemnització d’ajuts, però aquesta és una
situació molt concreta i molt específica en la qual no van a un
centre de dia durant tot el dia, sinó que hi van una part del dia.

I ens alegra que almenys hi hagi aquesta sensibilitat, que,
per part del Partit Popular no hi va haver a la darrera
legislatura, i ens sap molt greu el que ens han contat que se’ls
va demanar que almenys s’arreglàs. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Martínez. També comentar-
li, les famílies varen ser avisades, varen ser avisades perquè a
través de la Fundació d’Atenció a la Dependència la
treballadora social va tenir reunions amb elles. I ara podem
aplicar precisament aquest caràcter mixt de quatre hores de
centre de dia i ajuda econòmica, perquè aquesta legislatura hem
regulat la compatibilitat de serveis i de prestacions
econòmiques, sinó tampoc no ho haguéssim pogut fer.

Hem trobat problemes i els arreglam. Crec que per a
aquestes tretze famílies això és important, però els deman una
mica de paciència perquè la solució es troba en camí.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 1653/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a conciliació
familiar i laboral.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 1653/18, relativa
a conciliació familiar i laboral, que formula la diputada Sra.
Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades,
conselleres, consellers. La conciliació personal, familiar i
laboral facilita que qualsevol persona treballadora pugui
mantenir al mateix temps una carrera professional plena i
alhora exercir el seu dret a la cura de la seva familia, el
desenvolupament de la seva personalitat, la formació o el gaudi
del temps lliure o del seu oci. El compromís que com a
comunitat tenim davant dels drets dels treballadors i la
conciliació familiar i laboral ha d’estar sempre present no sols
a les nostres lleis sinó també en les actuacions d’un govern
responsable.

Se sap que hi ha una relació entre absentisme i
problemàtiques familiars, envoltant del 50% de l’absentisme té
el seu origen en aquests problemes, confessables o no. 

És per això que demanam a la conselleria si es facilita el
gaudi de les reduccions de jornada per a la conciliació familiar
i laboral als treballadors de l’ib-salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. S’intenta, Sra. Diputada, conciliar la
vida familiar i laboral en la mesura del possible, tenim 16.000
treballadors. Vull dir-li que l’any passat es varen donar 3.000
permisos de reducció de jornada que permeten aquesta
conciliació de la vida familiar i laboral sense cap dificultat o les
pròpies de gestionar aquestes reduccions.

Crec que tenim molt clar que hem de garantir primer
l’atenció sanitària i, per suposat, els drets dels treballadors i
prendre mesures de gestió que facin que la gestió sigui possible
també. 

És cert que quan els dies es fan amb molta antelació
aquestes peticions de dies es deixen a l’espera fins que hi hagi
una solució definitiva, perquè no seria just, trobam, concedir
els permisos només per ordre d’arribada de totes les peticions,
les persones que ho demanen primer. Per tant, quan es produeix
qualque denegació sempre és per raons de servei, per necessitat
del servei o també amb la voluntat de repartir els permisos de
la manera més equitativa i justa possible.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera. Per una altra banda, i també en
relació amb la conciliació familiar i laboral, s’ha denunciat
recentment pel sindicat UGT que l’ib-salut denega de manera
arbitrària els permisos als seus treballadors. L’administració
justifica la seva negativa i al·lega unes indeterminades
necessitats del servei. La sobrecàrrega i la manca de drets dels
treballadors perjudica el bon funcionament del servei, d’això
ens fem càrrec i, a més, és important tenir-ho en compte.
Sol·licitem una correcta dotació de personal per poder atendre
les necessitat del servei per no limitar els drets de personal.

Per una altra banda, pensem i, a més a més, crec que no hi
ha prou consciència a nivell social, que la correcta aplicació de
la Llei de conciliació familiar i laboral és fonamental per al
canvi social, un canvi d’una societat patriarcal en la qual les
dones ens hem de fer càrrec sempre de la feina de les cures, cap
a una societat feminista; és a dir, socialment equilibrada,
equitativa i justa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Com sap treballam, jo crec que
treballam d’una manera molt dura el tema de la recuperació
dels drets dels professionals, que són molts els que s’havien
perdut l’anterior legislatura i que no m’aturaré a anomenar en
aquests moments. Però dir-li que sí que una de les primeres
mesures que vàrem prendre és cobrir més les baixes i les
substitucions, els permisos. En aquest moment es cobreix el
25% aproximadament i en determinats serveis fins i tot el cent
per cent. 

Hi ha un altre aspecte que crec que és molt positiu, a part de
la recuperació de professionals que hem fet durant aquesta
legislatura, prop de 1.000 professionals més que l’anterior
legislatura, també el nombre de substitucions ha augmentat de
manera molt considerable, com vaig dir la setmana passada en
ple, per exemple, el tema de les vacances de Nadal. I prenem
mesures de gestió, mesures de gestió que consideram molt més
estables en el temps, que és: a Atenció Primària durant l’any
passat es varen reforçar els centres de salut amb metges, per
àrees, de tal manera que sigui molt més fàcil substituir els
permisos, però que aquestes persones no tenguin contractes
com tenien precaris, fins i tot els varen llevar, sinó contractes
molt més estables.

Enguany hi ha el compromís de posar infermeres en els
centres de salut de reforç perquè sigui més fàcil també

substituir els permisos i començar amb aquesta política també
als hospitals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. 

I.9) Pregunta RGE núm. 1658/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al programa Amb tots els
sentits.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 1658/18, relativa
al programa Amb tots els sentits, que formula el diputat Sr.
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Aquests dies, a
través dels mitjans de comunicació, hem tengut coneixement de
la polèmica generada per la guia didàctica denominada Amb
tots els sentits, dedicada a l’educació afectiva i sexual de fillets
entre 11 i 13 anys, i que ha estat elaborada per la Direcció
General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de
Salut.

Tenint en compte el seu contingut, volíem conèixer la
valoració que fa el conseller d’Educació d’aquesta guia, si
considera que aquesta guia es pot emprar directament als
centres públics i concertats i si considera necessari comptar
amb l’autorització dels pares.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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. Lafuente,
no només estic d’acord amb aquest programa, sinó que pens
que un dels grans dèficits que hi ha a les nostres escoles i a la
nostra societat és l’educació sexual dels nostres joves.

(Alguns aplaudiments)

Aquest és un punt que crec que... més li diré, més li diré,
resulta que totes les dades i estudis ens indiquen que la majoria
d’estudiants reben la seva educació, entre cometes, educació
sexual a partir de la pornografia, i això de qualque manera és
un plantejament que va en contra d’una educació sexual
correcta i que de qualque manera planteja les coses des d’un
punt de vista afectiu i sexual.

Miri, aquest és un document que té un document dirigit als
professors i dues guies didàctiques que ha estat realitzat per
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professors, per professionals de l’infermeria, de la medicina,
per sexòlegs i que, a més, s’aplica d’una forma, jo diria, un
pilotatge per tal de veure’n la reacció.

Això significa, per tant, que no és un programa
estandarditzat i generalitzat, és un programa que realment
pretén posar les bases d’una educació sexual que és necessària,
perquè de vegades... la sexualitat hi és pertot, la xarxa, el
cinema, etc., i allà on no n’hi ha és a les escoles, i quan
realment es fa un programa d’educació sexual ve la dreta i diu
que això és adoctrinament sexual. Crec que comença a ser
necessari en aquest tema ser seriosos, seriosos per moltes raons.

Miri, la LOGSE va començar a plantejar el tema d’educació
sexual, la LOE va fer educació de la ciutadania i hi havia
continguts d’educació sexual i varen venir vostès amb la
LOMCE i això va cap enrere. Crec que ens hem de posar
d’acord que fer educació sexual no és adoctrinament, que
l’educació sexual a partir de l’educació secundària de vegades
pot ser tard, perquè actualment la capacitat que tenen els al·lots
de veure cine i pornografia a nivell de les xarxes socials és
brutal. 

Per tant, estam d’acord amb aquest tipus de programes,
estam d’acord que, a més, es fa d’una forma molt minoritària i
pensam que s’hauria de realitzar de forma general. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta, però
no ha contestat el que jo li demanava. Vegem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la guia en concret el que fa és una sèrie d’afirmacions, estam
d’acord perfectament que hi ha d’haver una educació sexual,
però fa una sèrie d’afirmacions que van dirigides a fillets entre
10 i 13 anys, que són afirmacions de tipus moral, i la
Constitució, concretament l’article 27.3, diu que els pares tenen
dret a ser informats i a donar el seu consentiment respecte de
l’educació moral i religiosa dels seus fills, i la Llei d’atenció als
drets de la infància i adolescència de Balears, a l’article 21, diu
que l’administració ha de donar la informació als pares.

El que li demanam és ben clar, no li demanam si la guia està
ben feta o està mal feta. Vostè... estam... no ha comprès bé la
pregunta, li demanam si demana el consentiment dels pares,
perquè els pares sí que tenen dret a tenir, a dues coses tenen
dret: a la informació i al consentiment, i açò és el que li
demanam, simplement açò.

Vostè fa després les seves històries com sempre.

Desgraciadament aquest govern quan parla de carreteres,
idò li agrada molt la informació dels tècnics, però la informació
dels biòlegs; quan parla dels metges, li agrada molt la

informació dels tècnics, però la informació dels filòlegs, i quan
parla de moral no li agrada la informació dels pares, li agrada
la informació del Govern, desgraciadament.

(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Silenci, per favor. Té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, vostè sap que el seu
company d’escó, el Sr. Camps, ha presentat una proposició no
de llei que diu que “insta el Govern de les Illes Balears a fer
programes d’educació sexual a les escoles (...) pornografia?”
Vostès, de què parlen exactament?

(Alguns aplaudiments)

De què parlen exactament?

Crec que arriba un moment que vostès confonen la
gimnasia con la magnesia. D’alguna manera sí que la
confonen, senyor...; de qualque manera l’educació sexual és
clau per evitar embarassos no desitjats, per a malaltia de
transmissió sexual, per al tema de la prostitució, cal una
educació sexual, i va molt més enllà del tema moral, va a un
tema de salut pública.

I comença a ser necessari saber que els temes de salut
pública s’han de tractar així com toca i que l’educació sexual
hauria de formar part del currículum educatiu de la nostra
escola i estudiants fins i tot des de primària, no des de
secundària perquè aquesta és la realitat.

I li vull dir que de vegades els pares tampoc no fan totes
aquelles coses...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... que haurien de fer respecte a l’educació sexual, que és clau
per a l’educa...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.10) Pregunta RGE núm. 1660/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a abandonament
escolar a les Illes Balears.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 1660/18, relativa a
abandonament escolar a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, tenim la
pitjor xifra d’abandonament escolar prematur, un 26,6% dels
alumnes entre 18 i 24 anys que acaben l’etapa obligatòria no
continuen ni batxiller ni formació professional.

L’any 2008 vàrem assolir el 40% d’abandonament amb el
segon pacte de progrés, va anar davallant progressivament fins
al 27%, a la passada legislatura, i ara estam estancats amb
vostès en aquesta xifra, la pitjor de totes... Balears; a més,
tenint en compte que a la resta d’Espanya ha continuat
disminuint i l’abandonament es troba en el 18%.

Aquest més s’han dut a terme al Parlament unes jornades
sobre abandonament que han reunit experts del sector educatiu
i social i hi ha gran coincidència a assenyalar que és un dels
problemes més greus del sistema educatiu, juntament amb la
manca de rendiment escolar. Les causes: dificultats
econòmiques, les motivacions personals, l’entorn de
l’aprenentatge i evidents errades del sistema educatius.

Davant aquesta situació no veiem cap proposta concreta de
millora, només discursos fins ara sense resultat. De moment
només ha presentat vostè plans i plans, Pla d’infraestructures,
d’èxit educatiu, Pla de distribució d’alumnes nouvinguts, Pla
d’inspecció o una promesa de fer col·legis prefabricats.

Ens voldria dir quines mesures urgents i concretes pensa
prendre enguany?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades, Sr. President,
no sé si hauria de demanar emparament d’aquesta explotació de
preguntes, però bé.

En qualsevol cas, Sra. Riera, el tema de l’abandonament
escolar va molt més enllà d’un tema purament escolar, i li diré
dues coses: nosaltres sí que fem coses sobre aquesta qüestió, no
fem plans, els executam: d’infraestructures, d’èxit educatiu, etc.

I li vull dir què és el que hem fet en temes d’abandonament
escolar. Tres coses importants: en primer lloc, un element clau

per millorar l’èxit..., per intentar millorar el tema de
l’abandonament escolar és millorar l’èxit de l’ensenyament
obligatori, aquesta és una primera variable. I què hem fet? Hem
fet distintes accions que són al Pla d’èxit educatiu, en aquest
moment no faré una reiteració de tot, però sí que les dades ens
indiquen que milloren les titulacions d’ESO i batxillerat, de
primària també, que hi ha menys repeticions, que de qualque
manera el nombre de titulats incrementa. I per tant, aquesta és
la primera passa sobre la qual cal millorar el tema de
l’abandonament educatiu.

Segona cosa, vostè pensa que abandonament educatiu són
estudiants o persones entre 18 i 24 anys, per tant, gent que està
fora de l’ensenyament obligatori, i això correspon a distints
períodes electorals i correspon a distintes situacions. En aquest
moment, què hem fet nosaltres? En primer lloc, hem començat
a fer una inversió més grossa en FP i en aquests moments hi ha
més de 1.000 alumnes més que estudien formació professional,
més de 1.000 estudiants més.

No només això, en aquests moments, juntament amb la
Conselleria de Treball, estam fent beques d’èxit educatiu
dirigides a obtenir el títol d’ESPA, per tenir formació
professional grau mitjà i grau superior i això és un element que
lluita contra l’abandonament educatiu.

No només això, estam preparant una reorganització dels
estudis d’educació a distància que poden recuperar molts
d’estudiants que varen abandonar l’escola.

I el tercer element, que també és importantíssim, i això és
un element que té derivades a nivell econòmic, a nivell social,
etc., fa referència al mercat de treball. Escolti, quan en aquests
moments tenim un mercat de treball que és tan golós, resulta
molt diferent de vegades mantenir els estudiants dins les
escoles o que vulguin fer estudis superiors d’FP o de batxillerat
i aquesta és una cosa que no només correspon a la Conselleria
d’Educació, que sí, sinó que correspon als agents socials, als
sindicats, a les empreses, a les famílies, etc., perquè en
definitiva si no som conscients que per millorar la productivitat
d’aquesta terra hem d’incrementar la qualificació tenim un futur
realment un poc negre.

Per tant, nosaltres treballam en aquestes tres dimensions i
així seguirem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, es pot justificar vostè
com vulgui, però el seu Pla d’èxit  és un pla de fracàs, no és un
pla d’èxit.

A l’octubre 2015 va anunciar vostè més inspectors i un pla
d’actuació d’inspecció. El resultat va ser posar 14 inspectors
per a 410 centres.

Al 2016 va criticar l’Estat que li proposa baixar les ràtios
un 20%, ho recorda?, i va dir que s’havia de planificar amb
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temps. A dia d’avui té vostè les ràtios de primària més elevades
dels darrers anys.

Al 2017 els sindicats li reclamaren polítiques educatives per
fomentar la formació professional, vostè que en parla, li ho
demanaven com a alternativa a l’abandonament, però vostès
varen rebutjar totes les esmenes del Partit Popular per a la
formació professional als pressuposts.

Al 2018 ha anunciat vostè el Pla d’acompanyament a
alumnes amb dificultats, però només per a la pública, ha deixat
fora la concertada que és un 40% dels alumnes de les Balears.

I ara ens diu que la culpa és del mercat de treball i que
ofereix beques. Sr. Conseller, li ho tornarem dir totes vegades
que facin falta: no pot ser que una comunitat educativa que té
1.300 milions d’euros més que a la passada legislatura tengui
les pitjors xifres d’abandonament escolar, no és de rebut. No
n’hi ha prou a destinar més doblers, s’han de cercar resultats. 

Que el nivell educatiu en Balears després de tres anys
estigui tan enfora de la resta d’Espanya és responsabilitat seva
i de la Sra. Armengol.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, el dia que no faci demagògia en temes
d’educació podrem arribar a un acord. Des del moment en què
vostè només fa demagògia en temes d’educació és molt difícil
arribar a un acord.

Escolti, nosaltres estam treballant, hi ha resultats; està
millorant l’ensenyança obligatòria; ara presentarem un pla de
formació professional juntament amb la Conselleria de Treball;
centres integrats d’FP; hem increment també el nombre de
1.000 estudiants en temes d’FP; hem incrementat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... les famílies de formació professional, estam en aquesta
perspectiva i...

EL SR. PRESIDENT:

... se li ha acabat el temps.  Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 1657/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés a la carrera
professional i promocions internes i de trasllat dels
professionals sanitaris.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 1657/18, relativa a
accés a la carrera professional i promocions internes i de
trasllat dels professionals sanitaris, que formula el diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, sempre que pot ens
parla del personal que contracten i no diu que és per la millora
econòmica que hi ha hagut, i tampoc no diu ni reconeix que,
així i tot, en aquesta comunitat falten metges de familia, metges
d’urgències, anestesistes, radiòlegs, cardiòlegs i pediatres i que
en aquesta comunitat, per regla general, falta personal sanitari
per la forta rotació existent.

I davant aquest problema el que fa vostè, que és un dels més
importants de la salut d’aquesta comunitat, du endavant un
decret en què manté l’exigència del coneixement del català que
es va presentar a mesa sectorial el passat 9 de febrer i, que amb
la interpretació de consens seu i de l’esquerra, es va aprovar
amb un 35% dels sindicats en contra, perquè condiciona drets
laborals i econòmics de caràcter professional a un requisit no
professional dels treballadors i treballadores.

Per això, Sra. Consellera, davant la falta de professionals
sanitaris, considera adequat condicionar l’accés a la carrera
professional i excloure de promocions internes i de trasllat fins
ara drets laborals, fins ara, per raons no professionals?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Serra, em demana el que consider
adequat i per millorar les condicions de feina, li diré el que no
em sembla adequat.

No em sembla adequat congelar la carrera professional, que
és el que varen fer vostès; no em sembla adequat eliminar la
paga extra del mes de desembre; no em sembla adequat reduir
els permisos d’acció social, ni la reducció de dies per
assumptes propis, ni la reducció horària dels centres de salut...

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801657


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 20 de febrer de 2018 6277

..., ni fer fora 1.400 professionals, ni proposar tancar hospitals.
Tot això no em sembla adequat, li ho puc assegurar, i això
vostès no ho varen fer, ni en català, ni en castellà, ho varen fer
en un idioma que va entendre i patir tota la ciutadania, Sr.
Diputat.

Miri, ho podem dir de moltes maneres, la comunicació entre
professional i pacient és essencial, demanam el nivell B1 amb
el nou decret, el nivell B1 a les titulacions..., a les que tenen un
nivell acadèmic més elevat, per tant, totalment assolible, i
donam 2 anys.

I vostè parla del 35%, jo li diré d’una altra forma, prou més
positiva, recordi que el 65% de la part social hi està d’acord i
va aprovar el decret.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el dia que li llevin
el retrovisor no sé si sabrà conduir.

(Algunes rialles i remor de veus)

Sra. Consellera, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
defineix la carrera professional com a un dret dels professionals
a progressar de forma individualitzada en la seva formació
tècnica. Impedir aquesta formació amb criteris no professionals
és possiblement il·legal, com també comparteix el secretari
general de l’STEI de Balears, que va qualificar aquest futur
decret com de paper mullat. 

Però l’efecte dissuasori d’aquest decret vostè ja l’ha
aconseguit i els professionals que vostè tenia l’obligació
d’incentivar, perquè venguessin a cobrir les places que fan falta
en aquesta comunitat, no vendran si tenen altres bandes on
anar. Per això, vostè no ha fet de gestora dels interessos
sanitaris de Balears, vostè ha actuat al servei de decisions
polítiques errònies una altra vegada, en contra d’aquests
interessos i està fent xantatge amb els drets laborals dels seus
treballadors i treballadores, perquè aquesta no és ni la forma
d’incentivar l’aprenentatge d’un idioma, ni d’incentivar que
venguin els professionals que ens fan falta.

Sra. Consellera, té més sous, però la gestió dels principals
problemes de salut d’aquesta comunitat, que és la falta de
professionals, també l’està gestionant malament.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Crec que la seva actitud i l’actitud del
seu partit, qüestionant la nostra llengua, qüestionant la nostra
cultura, qüestionant els nostres sentiments fins i tot, i donant
suport a plataformes que afirmen parlar d’una llengua
inventada, que no reconeix... per a no reconèixer la nostra
pròpia, una llengua inventada per no reconèixer la nostra
pròpia...

(Alguns aplaudiments)

Cerquen fer alarmisme a la població, una actitud lamentable
quan parlam de salut, Sr. Diputat, perquè li torn recordar, i sí,
li torn recordar i mir cap el futur, hi haurà 5.000 places
d’oposició en aquesta comunitat autònoma per fidelitzar tots
aquells treballadors que vostès varen fer fora. Hi ha 1.000
persones més en aquests moments en el sistema sanitari públic,
això vol dir més professionals, més substitucions, que han
vengut aquí, sabent que som a una comunitat bilingüe. La gent
no deixa de venir per ser una comunitat bilingüe, ni molt manco
i per tenir moltes facilitats, molts projectes, més inversió i més
sentit comú en general a l’hora de governar.

Jo no ho sé, podem qüestionar moltíssimes coses, però fer
demagògia amb la llengua, amb la cultura i amb els sentiments
crec que és realment patètic, Sr. Diputat!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 1650/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a restricció de l’entrada de vehicles.

Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 1650/18, relativa
a restricció de l’entrada de vehicles, que formula el diputat Sr.
Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hi ha
vegades que quan sent segons quins discursos, pens que un
poble que no s’estima no té futur, i em deprimeix i ara estic
com a deprimit, però m’he de rearmar...

(Algunes rialles i remor de veus)

... m’he de rearmar, perquè hi ha coses que sí preocupen la gent
i vostè va anunciar Sra. Presidenta fa 12 dies a Formentera, que
volia intentar fer una llei que limitàs l’entrada de vehicles a
l’illa de Formentera, perquè, com varen dir textualment “hi
havia molt de trànsit, hi havia un problema de capacitat de
càrrega”.
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El Pi pensa que el problema no és només a Formentera, és
a Eivissa, és a Menorca, és a Mallorca. El Pi fa ja dos anys va
presentar una proposta aquí que varen votar vostès perquè es
regulàs almenys una part d’aquests cotxes, que eren els cotxes
de lloguer. I han passat dos anys, i no ha estat possible. Balears
és la comunitat autònoma amb més cotxes per cada 1.000
habitants, 578, per davant de Galícia amb 533. El Govern està
a punt d’acabar aquesta legislatura i no ha estat capaç de
regular els cotxes de lloguer.

Vist el que vostè va anunciar a Formentera, és capaç aquest
Govern de traslladar-ho a totes les illes? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font per la seva
pregunta, que va sobre un d’aquells temes que són fonamentals
a la nostra comunitat autònoma i ho hem explicat moltes
vegades. Som quatre illes, som fràgils i, per tant, parlar de
sostenibilitat, parlar de quin futur volem per als nostres fills i
per a les nostres filles, per tant, les capacitats de càrrega de
cada illa, tot això és un debat absolutament de present i de futur
que nosaltres hem volgut encetar des del Govern, no només des
del debat, sinó des de propostes concretes.

I efectivament, aquesta llei de limitació d’entrada de
vehicles a Formentera és una llei pionera a nivell estatal, una
llei que ve a sol·licitud del Consell Insular de Formentera i del
Consell d’Entitats de Formentera, i ho he de recordar una mica
perquè crec que és important. 

Allà hi ha hagut un debat polític i social molt important, el
Consell d’Entitats de Formentera on estan representades totes
les entitats de tota l’illa ja en el 2015 va sol·licitar al Govern la
possibilitat de cercar una mesura per poder limitar els vehicles
i, quan nosaltres vàrem començar a governar, vàrem començar
a treballar en aquesta línia. També amb unanimitat política en
el Consell Insular de Formentera. Crec que són dues coses
essencials, debat social, debat polític per unanimitat.

I el Govern ha trobat una fórmula, una normativa que
permetrà al Consell de Formentera limitar l’accés de vehicles,
on, posant una quota de vehicles, evidentment permetent
excepcions, i durant una zona de l’any determinada.

Formentera té unes característiques que són les de
Formentera, no són les d’Eivissa, les de Menorca, ni les de
Mallorca. Formentera té només 38 quilòmetres de xarxa, és una
única institució, qui és competent en policia local, que és
l’ajuntament, és competent en mobilitat, que és el Consell
Insular de Formentera. Té les dimensions exactes per poder fer
aquesta mesura de sostenibilitat ambiental i evidentment cada
illa té les seves circumstàncies, a cada illa es treballa de forma
diferent.

El Govern és clarament federalista i pensa clarament que els
consells han de tenir la seva capacitat i potestat de decisió i
nosaltres aquí hem treballat a mesura de la demanda d’un
consell insular, el de Formentera, que ens ho ha demanat,
repetesc, amb totes les entitats socials a favor, cosa que crec
absolutament favorable. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, miri, jo no li negaré la bona voluntat que té el
Govern, no li vull negar i també hi ha hagut una casualitat, que
això ha coincidint amb la presentació de la llei de canvi
climàtic aquesta pregunta que hem fet, que no sabia que fos
així.

La qüestió és que vostès han aconseguit una sèrie de
titulars, tant amb una cosa com amb l’altra, que en moltes
qüestions d’aquestes El Pi hi podria estar d’acord. Anunciam
El Pi que nosaltres a Formentera, el que facin i amb acord del
consell, votarem a favor, però pensam que seria bo no fer-ho
només per a Formentera, perquè aquí també hi ha hagut un
debat, i aquí també hi ha hagut un consens de votar a favor de
la regulació dels cotxes del lloguer de totes les illes. És a dir,
sabent que aquí, que hi ha més quilòmetres, que hi ha 53
ajuntaments, que n’hi ha 8 a Menorca, que n’hi ha 5 a Eivissa,
hi ha 3 consells més, també és possible regular aquest tema
perquè hi ha un problema de capacitat de càrrega i nosaltres
trobam que és el moment d’aprofitar-ho.

Perquè si un mira com va passant la legislatura, tenim
moltes coses obertes: el lloguer de vacances, el tot inclòs, els
aparcaments dels hospitals públics, el nou model d’IB3, Institut
de Salut Laboral, remodelació de Son Dureta, canvi climàtic,
farem això a Formentera... Per què no fem una cosa? Per què
no acabam qualque cosa que fa més de dos anys El Pi els ho va
proposar i vostès hi varen estar a favor? I almenys, si
començam pels cotxes de lloguer, i a Formentera fer qualque
cosa més als particulars, jo crec que la passa seria molt
important per a aquesta terra. I això és un problema que d’aquí
a tres mesos ens tornarem queixar, El Pi almenys callarà.

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. Jo no veuria el tassó mig buit, sinó
que el veuria mig ple, pensin tot allò que s’ha fet i que s’ha
canviat radicalment respecte del que teníem.
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La limitació d’entrada de vehicles no només pot ser per a
cotxes de lloguer, és limitació d’entrada de vehicles en general,
amb les excepcions que marqui el Consell de Formentera. Per
això li dic que hem d’anar alerta, perquè cada illa és cada illa
i cada realitat és cada realitat. I per tant, la llei que plantejam
per a Formentera sincerament crec que no és aplicable a
Eivissa, ni a Menorca, ni a Mallorca.

En tot cas, això no vol dir que no haguem de seguir trobant
mesures per a la càrrega a les carreteres, com es fa aquí a l’illa
de Mallorca amb el tema del transport terrestre, amb l’accés a
platges des de transport públic, perquè primer hem
d’implementar una bona xarxa de transport públic abans de
plantejar-nos tota la resta.

Per tant la línia és treballar pel transport públic, treballar-hi
de valent com està fent el Govern que tenc l’honor de presidir. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.13) Pregunta RGE núm. 1654/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l’evolució de la radiotelevisió
pública de les Illes Balears.

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 1654/18,
relativa a l’evolució de la radiotelevisió pública de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Sra. Presidenta de Govern, avui fa just una setmana
vostè, jo i altres diputats d’aquesta cambra vàrem coincidir a la
presentació d’un estudi del Cercle d’Economia titulat Repensar
Balears. En aquest estudi hi havia una enquesta o els resultats
d’una enquesta que el Cercle va fent des de fa cinc anys, ens els
varen comunicar, i entre aquests resultats -no sé si se’n recorda-
n’hi havia un que puntuava amb una nota ben baixa
l’objectivitat i la independència dels mitjans de comunicació
públics, i resulta que de 2012 a 2017, que és quan hi ha hagut
les tres enquestes, aquesta puntuació, que ja era baixa el 2012,
no ha fet més que baixar.

És per això que li deman quina evolució creu vostè que ha
tengut durant aquesta legislatura la radiotelevisió autonòmica.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pericay, per demanar-ne
un dels temes que jo crec que són molt important, parlar de
quin paper tenen els mitjans de comunicació públics, quin 
paper han de jugar dins la nostra societat i com som capaços
d’articular-los de forma que garanteixin, i jo som una ferma
defensora dels mitjans de comunicació públics, garanteixin per
a allò que neixen, i neixen per poder donar una informació
veraç i plural, tal i com recomana la Constitució espanyola, als
ciutadans i les ciutadanes; neixen per garantir la pluralitat
ideològica i social que existeix en totes les societats; neixen en
el nostre cas també per garantir una qüestió que és bàsica, fer
comunitat, fer país, com m’agradar dir a mi, i també com a eina
de normalització lingüística, i també per donar suport a una
indústria audiovisual que sempre hem explicat des del Govern
que té una cabdal importància en un creixement econòmic molt
més sostenible a les nostres illes.

Per tant, Sr. Pericay, ens hem de situar sempre on som i cap
a on anam. On érem? Veníem d’una televisió pública on el
director general era el vicepresident del Govern de les Illes
Balears, per tant amb una politització absoluta del mitjà de
comunicació públic. On som? A una direcció a través d’un
professional absolutament independent que ha marcat unes
pautes de pluralitat i objectivitat absolutament diferents del que
veníem en les èpoques del Partit Popular.

I, Sr. Pericay, com que amb dos minuts i mig no em basta
tot el temps, li he de dir una cosa molt clara; miri, quan governa
la dreta els mitjans de comunicació públics són absolutament
polititzats, i potser aquesta enquesta té a veure amb Televisió
Espanyola, i el que està succeint ara a Televisió Espanyola a
l’àmbit estatal, on setmana rere setmana els treballadors s’han
de queixar de directrius que es donen polítiques. A IB3 no
trobarà ningú que es queixi de directrius polítiques del meu
govern, això és la gran diferència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, no li diré que la seva
resposta m’hagi sorprès, estic avesat a aquest autobombo que
de qualque manera practica.

Ara, fa un any vostè assegurava que IB3 era cada dia més
plural i objectiva, fa només un any. Ho creia de veres llavors?,
supòs que sí; ho continua creient avui?, m’imagín que també.
No ho sé, però curiosament les més de 600 persones que varen
contestar aquesta enquesta de què li he parlat al començament
creien just el contrari, que cada vegada ho és manco, de plural
i objectiva. I els que coneixen la casa per dins també parlen
d’un clima enrarit, de directius que no s’entenen; de
contractacions irregulars, que no tenen el borsí reglamentari,
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irregulars però totes provinents d’un mitjà afí al seu govern,
evidentment.

Se’n recorda de quan prometien internalitzar el personal
d’informatius?, se’n recorda de quan s’enorgullia -avui mateix
ho ha tornat a fer- d’haver posat per primera vegada un
periodista al capdavant de l’ens públic?, com si això fos
suficient per gestionar un ens públic, com si ser periodista fos
una garantia de competència en la gestió, i li ho diu qualcú que
ha estat periodista. I tot això acompanyat de les pitjors
audiències que ha tengut mai aquesta casa. Miri, el seu govern
és responsable d’aquesta situació, accepti-ho, presidenta; vostès
varen modificar la llei per poder nomenar el nou director
general amb el mínim consens possible, vostès varen escollir el
Sr. Andreu Manresa, no nosaltres, i no ens vengui ara amb allò
que el va escollir aquest parlament i no vostès, ja sabem com
van aquestes coses. 

I, en fi, presidenta, aquesta havia de ser la gran legislatura
de la ràdio i la televisió públiques de les Illes Balears. Idò què
vol que li digui?, ja farem prou si d’aquí a un any no estam
pitjor de com estam ara.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Pericay, com van
aquestes coses? La separació entre legislatiu i executiu és clara
en aquesta legislatura. És veritat que veníem d’una legislatura
anterior on el Sr. Bauzá ordenava a la presidenta del Parlament
fins i tot els sous que havien de cobrar els diputats. Això ara no
succeeix. Precisament si hem guanyat en molta cosa en aquesta
legislatura és en més capacitat de democràcia, en més capacitat
de crítica i en més capacitat de debat, com mai no havíem
tengut en aquesta cambra parlamentària.

I en IB3 també hem guanyat en democràcia i en pluralitat,
i és molt diferent el Sr. Gómez del Sr. Manresa per mil coses.
Crec que s’explica tot sol, Sr. Pericay, i si no ho entén hauríem
d’aprofundir una mica més en això.

(Remor de veus)

I tercera qüestió que crec que és important: la televisió
pública es gestiona de forma independent del Govern, amb la
confiança en els professionals, que crec que és el que s’ha de
tenir, i amb el pressupost adequat, que si vostès volguessin
ajudar tot això haurien d’intentar fer-ho possible, i dir al Sr.
Montoro que per exemple no forci a pagar l’IVA les televisions
autonòmiques per enfonsar-les, amb criteris absolutament
partidistes i ideològics que emanen des del Govern d’Espanya,
al qual vostès donen suport...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.14) Pregunta RGE núm. 1805/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nou règim
especial de les Illes Balears.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 1805/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 1652/18, relativa a
nou règim especial de les Illes Balears, 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, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Presidenta,
avui li haguera demanat pel Pla de mobilitat que tenim pendent
i que entenem que ha d’omplir tota aquesta línia d’iniciatives
polítiques com és la limitació dels cotxes a Formentera i també,
evidentment, aquesta reducció gradual dels cotxes amb
combustió fòssil, que també presentarà a la Llei de canvi
climàtic, que entenem que encara pot ser més ambiciosa. Vostè
ho deia abans: necessitem un sistema de transport públic més
eficaç, més eficient, amb més freqüències...

Però l’actualitat mana, i la setmana passada hi va haver una
reunió, una nova reunió, per intentar assolir un acord entre el
Govern d’aquesta comunitat i el Ministeri d’Hisenda respecte
del nou règim fiscal de Balears. És evident que és un clam
social, que diferents plataformes i noves entitats d’aquesta
comunitat s’estan sumant també a aquesta empenta del Govern
per assolir aquest acord; nosaltres vam afegir el nostre gra de
sorra també al document de negociació per a partides que
puguin reduir les dificultats d’accés a l’habitatge dels nostres
ciutadans i ciutadanes, així com evidentment també l’inici de
la comissió sobre l’auditoria del deute d’aquesta comunitat, que
també forma part de les negociacions que s’estan duent a terme,
amb una possible quitança del nostre deute i una altra possible
també reestructuració d’altra part d’aquest deute.

Ens preocupa que es puguin enquistar aquestes
negociacions i ens preocupen també, evidentment, les visites
del Sr. Company a Madrid, a vegades prèvies a aquestes
negociacions, i que finalment les conseqüència d’aquestes
visites acaben provocant dissort a les finances de la nostra
comunitat.

Per tant, com van aquestes negociacions entre aquest govern
i el Ministeri d’Hisenda?
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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 aquesta
pregunta, que a més és un dels temes cabdals per a aquesta
comunitat autònoma. Vostè explicava molt bé que ens estam
avançant al futur planificant lleis que són pioneres a nivell
estatal i que ens coneixen per això: per la limitació dels
vehicles a Formentera, per una llei de canvi climàtic valenta,
per una llei de residus que ens posa a l’avantguarda de voler ser
una comunitat autònoma sostenible, sostinguda en el temps,
però per a això també necessitam sens dubte recursos
econòmics per fer que les nostres illes siguin competitives, que
la nostra gent sigui tractada en igualtat de condicions, i també
les nostres empreses, i per això és fonamental aquesta arma del
règim especial per a les Illes Balears.

I què li puc dir nou?, que les negociacions segueixen
avançant, i és veritat que nosaltres també les veim amb
preocupació però també amb optimisme. A veure, tenim l’acord
tancat amb el ministre Montoro que el primer trimestre de 2018
hi haurà una proposta concreta contestada per part del Govern
d’Espanya, i aquí és on hem de fixar tots l’objectiu que sigui
una proposta a l’altura de les circumstàncies i a l’altura del que
es mereixen els ciutadans d’aquestes illes.

Què ha fet i què demana el Govern de les Illes Balears?
D’acord amb la societat, d’acord, des del punt de vista del
diàleg i del consens, amb la Plataforma Profinançament, amb
tots els grups polítics, amb les institucions, demanam que
aquesta llei contempli qüestions molt bàsiques: el fons
d’insularitat, en el qual no podem tirar enrere de cap de les
maneres, per tant hi ha d’haver un fons d’insularitat que
garanteixi també les possibilitats de fer les polítiques públiques,
que són més cares des d’unes administracions insulars, que des
d’unes administracions que són a la península, un fons
d’insularitat, que hi hagi una especial atenció fiscal a les
empreses d’aquestes illes. I en aquesta línia hem anat avançant
durant aquesta setmana precisament a la reunió a la que vostè
feia referència de la consellera Cladera amb el secretari d’Estat,
es va avançar en termes fiscals per poder avançar en el règim
especial per a les Illes Balears. I evidentment tot allò que fa
referència al transport i a la mobilitat, que, com vostè sap,
nosaltres seguim defensant el 75% de descomptes dels vols
entre la península i les illes, que creiem que és absolutament
fonamental.

Evidentment que ens preocupen els canvis de posició del
Partit Popular quan vota a les Illes Balears, quan vota a l’Estat.
La contradicció i la incoherència constant del Partit Popular de
les Illes Balears a l’hora de defensar els interessos aquí i anar
a Madrid a defensar una cosa absolutament contrària. I per tant,
això ens descol·loca una mica, per dir-li amb les paraules més
planes que puc trobar.

Ara bé, què tenim davant? Un Govern ferm en la decisió de
prendre aquestes mesures i una societat que l’acompanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Evidentment no m’ha contestat
exactament en quin punt es troba la negociació, entenc que hi
ha d’haver una certa discreció en aquesta negociació, però sí
que ens preocupa evidentment la seva preocupació i, segons
comentava aquestes desventurades conseqüències de les visites
del Sr. Company a Madrid, crec que l’important, ja que el Partit
Popular ha donat suport també a aquesta negociació del REB,
i crec que s’ha d’agrair, hem d’anar més enllà de les paraules,
com diem sempre i demostrar-ho amb fets.

Per tant, li faré una proposta i crec que ens hauria de
convocar, no només a tots els grups parlamentaris, sinó també
als consells insulars, als ajuntaments de les nostres illes i també
a les entitats que donen suport a l’empenta d’aquest Govern per
arribar a un acord sobre el règim especial, i que ens convoqui
allà a Madrid a les portes del Ministeri d’Hisenda per fer força
en aquesta negociació. Hi ha unanimitat, unanimitat de tots els
grups per fer força davant Madrid.

Per tant, convoquin’s, convoqui les entitats, crec que és una
lluita també social, encapçalada també pel Cercle d’Economia,
i crec que és necessari fer visible que aquesta unanimitat que
tots els grups hem tingut en aquesta negociació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo...

EL SR. JARABO I VICENTE:

...s’ha de consolidar allà, a Madrid...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Jarabo, s’ha acabat el temps, moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

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. Miri el meu
compromís és clar, nosaltres seguirem negociant amb fermesa
amb el Govern d’Espanya i quan tenguem la proposta del
Ministeri d’Hisenda, la contraproposta al règim especial que
hem acordat entre tots en aquella reunió que férem en el Xisco
Quetglas, el Govern tornarà convocar tota la comissió, on hi ha
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partits polítics, on hi ha la plataforma, on hi ha totes les
institucions i junts decidirem si acceptam o no i quines
contrapropostes fem. 

El temps de les imposicions, de les negociacions tancades
a porta tancada, han acabat en aquesta terra...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... i decidirem junts el futur de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 1661/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d’escoles amb
barracons.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 1661/18, relativa
a construcció d’escoles amb barracons que formula la diputada
Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. President del Govern, fa gairebé
tres anys va venir aquí i ho havia de canviar tot perquè tot
canviàs, de moment el que més ha canviat és el seu discurs.
Una de les coses que havia de canviar era, segons deia vostè, el
tresor de l’educació i per això va prometre treballar per una
educació de qualitat. I és vera que han apostat molt per
l’educació, han apostant tant que són líders, líders en barracons.
Vostès en tenen un 35% més del que tenia el Partit Popular la
passada legislatura, un 35% més! Perdó m’he equivocat, no són
barracons, són aules modulars i amb aire condicionat, com va
dir el conseller.

Com que n’estan tan satisfets, han decidit que els barracons
deixin de ser un element de suport per construir escoles
senceres amb barracons. Això sí, la propera legislatura, com
Son Dureta, com les HPO, com tot vaja.

Digui’m, està orgullosa vostè d’aquest model de barracons?
Era això al que es referia quan deia que faria una aposta clara
i decidia per l’educació?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure Sra. Prohens, jo entenc que
el control al Govern i per tant, entenc que vostè cada setmana
ha de fer una pregunta i que la pensa molt bé, però és clar, que
la pregunta que me fa vostè avui sobre educació vengui dels qui
varen crear la major crispació a la comunitat educativa de la
història d’aquesta comunitat autònoma,...

(Remor de veus)

... dels qui varen acomiadar professors...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... dels que varen, en fi, deixar totes les escoles en una situació
terrible, Sra. Prohens, com a mínim, me permetrà que te una
mica..., sí, a mi em deixa una mica perplexa. 

A veure, perquè els quedi clar, perquè els quedi clar, aquest
Govern en només dos anys i mig, gairebé anam pel tercer, hem
multiplicat per cinc la inversió en infraestructures educatives
del que vostès feien. Entre juliol del 2015 i el primer trimestre
d’enguany s’hauran invertit 35 milions d’euros, 25 a Mallorca,
7,2 a Mallorca, 2,1 a Eivissa i 625.000 a Formentera. Vostès en
4 anys en varen invertir 10. Per tant, ja més que triplicar la
xifra.

Sra. Prohens, una altra dada que tal vegada li interessa. A
inici de la legislatura del President Antich, en el maig del 2011
hi havia 50 aules modulars. Amb el Partit Popular del Sr.
Bauzá va acabar amb 93. La nostra previsió és acabar amb 33.
Aquesta és la línia de treball que duim, millorar les
infraestructures educatives i reduir les aules modulars. Aquesta
és la feina que no és que farem, és que estam fent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Amb 33 aquesta legislatura, o també
ho fia a la propera legislatura com els HPO? Miri, perquè li
quedi clar, el Partit Popular és a l’oposició i vostè du 3 anys
governant, això sí, d’aquí a un any serà a l’inrevés.

(Remor de veus)

Amb 1.350 milions d’euros, Sra. Armengol, el rar és que
n’hi hagi cap de barracó, això és el rar, amb 1.350 milions
d’euros el rar és que aquesta pregunta la formuli el Partit
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Popular, en això li don la raó. L’hauria d’haver formulat
Podemos, aquells mateixos als quals va prometre reduir un
70% els barracons, a canvi que retirassin l’esmena de 40
milions d’euros, a la qual el Partit Popular donava suport.

Sap què es diu això? Postureo, postureo d’uns i postureo
d’altres.

(Remor de veus)

Això sí, els al·lots un 35% més en barracons, amb 1.350
milions d’euros més. El seu Govern, les seves prioritats, i
també el seu model. Quin és el seu model? Ja ho han dit, és el
d’Ada Colau a Barcelona, i ho diuen de manera orgullosa...

(Remor de veus)

..., ho diu el seu director general, hauria de saber què diuen els
alts càrrecs. Un model, segons el d’Ada Colau que només
poden fer barraca-escoles a segons quins barris, perquè hi ha
barris que no queda bé. Vostè, el seu director general ja ha dit
que de moment estudiaran a quins pobles queda bé fer les
barraca-escoles i a quins no.

Pobles de primera i pobles de segona, Sra. Armengol?
Infants de primera i infants de segona, Sra. Armengol? Això és
molt d’esquerres, jo li deman que se centri i que si vol treballar
per una educació de qualitat, d’excel·lència i de l’esforç, aquí
hi trobarà el Partit Popular, en altres històries no ens hi trobarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. 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, Sra. Prohens, si ens aclarim
en qualque cosa. Sap que per fer una escola nova es necessita
que l’ajuntament et doni un solar, que estigui qualificat
d’educatiu, tenir un projecte, tenir un projecte bàsic, un
d’execució, una contractació. Sap quin temps es necessita per
fer això? Sap quants projectes ens vàrem trobar de vostès?
Zero. És molt fàcil d’entendre això. Vostès no feren política
educativa, a l’inrevés feren política per destruir l’educació
pública a les nostres illes i tragueren 800 professors al carrer.

(Alguns aplaudiments)

I imposaren, era l’època de la imposició, no se’n recorda
que tragueren 100.000 persones al carrer amb la seva política
educativa, Sra. Prohens? No se’n recorda de tot el que feren?
Per tant, nosaltres hem canviat radicalment, efectivament, hem
millorat les condicions laborals del professorat, de la pública i
de la concertada, d’una forma especial també de la concertada,
de la que vostès parlen molt, però que no fan res quan

governen. Hem millorat les beques de menjador, hem millorat
les infraestructures educatives.

I sí, efectivament construïm noves escoles i rehabilitam i
milloram, avui mateix surt la licitació de les obres a dues
escoles, una d’Eivissa i una de Maó.

Miri Sra. Prohens, hi ha moltes diferències entre vostès i
nosaltres i jo, a diferència de vostès, pens que en aquestes illes
per defensar allò nostre, i allò nostre també és l’educació
pública, ens necessitam tots, els que nasqueren en aquestes illes
i els que vingueren de fora. Jo, a diferència del Sr. Company,
crec que en aquestes illes defensar la terra, defensar l’educació,
defensar la cultura, defensar la sanitat, defensar el règim
especial és cosa de tota la ciutadania. Esper que qualque dia el
Partit Popular s’hi sumi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 14131/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d’igualtat entre
homes i dones corresponent al personal educatiu.

Doncs a continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
que correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm.
14131/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular.

(Remor de veus)

Guardin silenci per favor!

Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia una altra vegada, Sr.
Conseller. Ara aviat farà dos anys que aquest parlament va
impulsar l’aprovació del segon Pla d’igualtat dins
l’administració per a serveis generals, i va instar a iniciar les
diagnosis per posar en marxa els plans a la resta d’àmbits:
estatutari, docent i sector instrumental.

Durant aquest temps nosaltres, des del Partit Popular, hem
interpel·lat el Govern en general i hem proposat que
s’establissin uns terminis per assegurar que s’avançàs en
l’elaboració del pla i es posassin en funcionament mesures i
activitats encaminades a aconseguir la igualtat de dones i
homes dins l’administració.

Les darreres setmanes hem parlat molt d’igualtat: hem
parlat d’igualtat real, hem parlat d’oportunitats, d’igualtat de
sous, d’eliminació de sostres de vidre a la vida laboral i social,
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i és important parlar-ne, però amb coherència i responsabilitat.
Tots estam d’acord que les dones i els homes han de cobrar
igual, a igual feina, igual sou; el que passa és que també sabem
que hi ha diferència d’oportunitats. Dimarts passat ho deia la
meva companya, la Sra. Fernández: el més important són els
fets, perquè si ens omplim la boca de paraules còmodes que no
van acompanyades de gestos i no aplicam allò mateix que deim,
poca credibilitat tenim. Així, per tant, Sr. Conseller, des del
Partit Popular volem saber en quina situació es troba l’encara
inexistent pla d’igualtat dels empleats públics docents, aquell
personal que presta els seus serveis als centres educatius.

Deia abans que la feina es va instar fa dos anys, en concret
a partir d’una proposta aprovada el 23 de març de 2016, i
després, a resultes de les resolucions sorgides del debat de
política general de setembre de 2016, es varen activar els plans
d’igualtat a Serveis Generals, però no hem tengut cap notícia
del compliment del segon apartat de la proposició no de llei
que, per cert, es va aprovar per unanimitat, el qual deia que el
Parlament de les Illes Balears instava el Govern a elaborar
plans d’igualtat corresponents a personal educatiu, sanitari i
personal del sector instrumental de la comunitat autònoma.
Clar, fa prop de dos anys d’aquest mandat parlamentari, i per
això, Sr. March, com a portaveu d’educació del meu grup,
l’interpel·lo per saber què ha fet i què no ha fet en temes
d’igualtat.

L’abril de 2017 la Sra. Cladera va donar comptes del segon
Pla d’igualtat a Serveis Generals, on hem de dir que hi ha un
equip tècnic sensibilitzat i implicat en una comissió d’igualtat
que impulsa actuacions concretes i que aplica mesures
específiques amb indicadors de control, algunes iniciades la
passada legislatura però d’altres també de noves, i en definitiva
s’està fent feina amb resultats: horaris flexibles, cursos
d’igualtat, protocols d’assetjament, etc. I en el debat d’aquella
interpel·lació se’ns va informar de com estava la resta d’àmbits
de personal; en relació amb el personal docent es va comentar
que el sector era complex, que necessitava una especial atenció
perquè parlam d’unes 13.000 persones, i que estava en fase de
diagnosi, que es tendrien en compte els principis de
transversalitat, visibilitat, inclusió, paritat, i l’objectiu era
garantir la implementació de mesures específiques dins l’àmbit
docent. Podem saber, Sr. March, si ja ha acabat aquesta fase de
diagnosi?, i que ens l’expliqui: qui l’ha feta, quin ha estat el
resultat, com han vist que es troba el sector docent en matèria
d’igualtat. Espero que ens pugui aportar informació sobre
dades i percentatges de dones i homes, llocs d’ocupació per
gènere, bretxa salarial per gènere, problemes detectats en el
sector en aquest sentit, i aportar-nos còpia de la diagnosi.

També esperam que hagi acabat aquesta diagnosi en tant de
temps i s’hagi tramitat el pla. No sabem si ja l’ha elaborat i l’ha
aprovat, si té una comissió d’igualtat creada, si hi ha
responsables d’igualtat als centres directius, si hi ha...

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

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Riera...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... aprovades les línies d’actuació del pla...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, un moment... Per favor, senyors diputats, un poc
de silenci. Continuï, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, gràcies, Sr. Vicepresident. ...si hi ha aprovades les
línies d’actuació del pla, quins objectius pretén aconseguir i
quins indicadors vetllaran pel seu compliment. Voldríem tenir
el full de ruta temporal de la seva implementació. No ens
consta que s’hagi aprovat ni quin període abastarà. 

Som al febrer de 2018, fa tres anys que governa i dos anys
que té un mandat parlamentari, anys en què hauria de tenir el
Pla d’igualtat dels docents aprovat i actiu; no sabem si el té tan
sols enllestit. Li he de dir que he intentat obtenir qualque
informació al portal de la seva conselleria, al portal CAIB, i no
hi ha més que l’estructura de recursos humans de la comunitat,
no hi ha la plantilla de personal docent ni cap informació
respecte d’això; he mirat en el Portal de Transparència de la
Conselleria de Presidència i hi ha la relació de llocs de feina de
Serveis Generals, la plantilla almanco autoritzada de personal
estatutari, i en canvi del personal del qual vostè és responsable
només hi ha l’enllaç a la plantilla autoritzada amb data de març
de 2015, és a dir, la darrera que vàrem aprovar nosaltres. Cap
informació actualitzada, cap disgregació per sexe, cap de llocs
de feina ni res de res. 

També a títol informatiu de tots sobre el tema he acudit a la
pàgina corresponent al Ministeri d’Educació i allà sí hem trobat
informació estadística, diagnosi del mapa docent amb
indicadors de gènere per al professorat i per a altre personal,
amb la seva evolució per cursos i per edats. Algunes dades del
percentatge i la distribució del professorat, perquè els pugui
servir de referència en aquesta interpel·lació, els diré que són:
de dones, hi ha un 66,2% en el sector docent en xifres globals
nacionals; per tipus de docència, ensenyança de règim general
no universitari, un 71,6%; a l’ensenyament universitari ja
davalla a un 40%, molt important; a l’ensenyament de règim
especial, un 48,5%, i torna pujar a educació d’adults a un 62%.
Les diferències dins el mateix règim general no universitari, on
el percentatge de dones era del 71%, com li deia, també és
significatiu: a ensenyament infantil, un 97,6%, és a dir, la
majoria són dones a educació infantil; aquí comença a
disminuir: a primària un 81%, a centres de primària i ESO ja un
71, a centres d’ESO i batxiller un 57, i torna a pujar a centre
d’educació especial. És a dir, a l’àmbit nacional la majoria de
dones s’ocupen dels infants més petits i de les persones o els
nins amb necessitats especials. I per matèries les dones només
s’equilibren a humanitats i a ciències socials; en canvi a
enginyeria i a arquitectura són un 22,5%. Si parlam de
conformació d’equips directius, les dones únicament destaquen
com a directores en centres d’educació infantil, un 93%; en
canvi a centres d’ESO i batxillerat, baixa un 36%. 

Això a l’àmbit nacional, Sr. Conseller, i ens dóna una visió
global dels llocs de feina docent. Aquesta és l’anàlisi que jo li
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puc fer, i l’hi puc fer perquè ho he trobat a la web del ministeri.
En canvi necessitam saber quina és la situació de Balears, quina
feina s’ha fet en matèria d’igualtat; necessitam respostes, quina
diagnosi hi ha, quin desequilibri homes dones hi ha, quina
escletxa salarial, quina dificultat d’oportunitats, en definitiva
quins plans ha desplegat aquests tres anys; si hi ha anàlisis, si
hi ha objectius, si hi ha eixos, si hi ha actuacions concretes i,
finalment, si hi ha indicadors de resultats.

El veig, Sr. Conseller, i veig que dur la plaqueta, la xapa
aquesta lila que es posen els dimarts. A nosaltres ens pareix
molt bé que es posin plaquetes, ens pareix molt bé que d’aquí
a un parell de setmanes surtin al carrer per defensar les dones,
ens pareix molt bé que es posin camisetes liles o blanques i ens
pareix molt bé que parlin d’igualtat; el que passa és que
voldríem respostes de la feina que fan vostès com a govern, que
realment és on hem de demostrar, com dèiem, que no només
són fets sinó que també són realitats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Correspon ara al representant del
Govern, el conseller d’Educació, Sr. March.

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

Sr. President, diputats, diputades, Sra. Riera, moltes gràcies.
Deia el Sr. Rajoy “no nos vamos a meter en eso”; la bretxa
salarial, se’n recorda? Ho dic perquè de vegades hi ha d’haver
coherència en tot el que diuen i el que fan, i el que diuen i el
que fan en temes d’igualtat deixa  molt a desitjar. Vostè, que
ara en aquests moments és la paladí de la igualtat, devia passar
molta pena quan veia un govern d’homes del Sr. Bauzá, que
realment va ser un govern del més masculí que hi ha hagut en
aquesta terra.

Però, miri, un parell de qüestions que crec que són
importants. És evident que l’esquerra sempre que governa ha
fet de la igualtat, no només de gènere sinó igualtat social, un
element clau de la seva política. El Pla integral sobre igualtat
o plans de violència de gènere sorgeixen bàsicament de
l’esquerra, i des de l’esquerra és que realment s’han fet
polítiques d’igualtat. Sí, Sra. Riera, és així. A més li diré un
parell de qüestions. Miri, vostè m’ha fet tota una anàlisi sobre
la qüestió de plans d’igualtat. Nosaltres li diré el que hem fet. 

En primer lloc, des del punt de vista no només docent sinó
de tot el món de l’educació, hem creat un coordinador
d’igualtat a tots els centres escolars de les Illes Balears, un
coordinar d’igualtat que no existia i que de qualque manera
s’ha integrat dins les comissions de convivència que hi ha als
centres escolars. El tema que hi hagi un coordinador d’igualtat
és l’expressió que volem que no només en la qüestió del
personal docent sinó que a tots els centres educatius siguin
capaços d’una forma transversal de fer de la igualtat un element
clau de tot el que significa l’educació. L’educació comença per
l’escola i l’educació necessita de plans d’igualtat reals a les

escoles i que de qualque manera els drets d’homes i dones es
manifestin d’una forma real a les activitats, als continguts, als
currículums.

Segona cosa, segon element important, hem fet formació,
formació de docents en temes d’igualtat, hem fet formació de
docents en temes d’igualtat perquè evidentment, tot i que la
política de formació és un element clau de la nostra conselleria
d’Educació, els temes d’igualtat concretament ha estat un
element que hem fet cursos de cara a docents en funció de les
necessitats i demandes que hi havia a nivell de centres. 

Li diré més, hem posat per primera vegada al centre integrat
de Son Llebre, hem posat en marxa una familia professional de
grau superior de formació professional dels temes d’igualtat,
per primera vegada a les Illes Balears hi ha un grau superior
d’igualtat dins l’FP i aquest grau superior d’igualtat forma
professionals que intenten donar una resposta a nivell públic,
a nivell privat de les necessitats dels temes d’igualtat. Per
primera vegada a les Illes Balears hi ha un grup d’estudiants
que de qualque manera treballen en una titulació específica
oficial sobre el tema de la igualtat. Això és important de cara a
formar dins les empreses, dins l’administració persones que
siguin capaces de tirar endavant tota la perspectiva de gènere
a nivell de pressuposts, a nivells de polítiques d’igualtat, etc.

Miri, en aquests continguts hi ha totes aquelles qüestions
que són necessàries perquè les polítiques d’igualtat siguin
eficaces en tots els sentits i això és un element que, de qualque
manera, es defineix d’una forma clara. 

Miri, vostè em parlava de dades sobre el nostre sistema
escolar. El nostre sistema escolar vostè sap que, a diferència
d’altres sectors, hi ha un procés de feminització important de la
professió docent. La professió docent en general té un nivell de
feminització important. Què es pot fer amb aquestes coses?
Poca cosa des del punt de vista de professió de feminització.
Per exemple, és evident que dins el nombre de docents les
dades són prou clares, hi ha, vostè ho ha dit, a nivell general, a
nivell de tot l’Estat, però a nivell de les Illes Balears les dades
posen de manifest que a nivell d’infantil el percentatge de
dones és molt superior al d’homes, i que de qualque manera és
una tendència que es va consolidant; des del punt de vista a
primària hi ha un procés progressiu d’increment del nombre
d’homes i que a secundària hi ha més homes que dones, però
amb una tendència progressiva a incrementar. 

Per tant, és evident que en aquest sentit les dades posen de
manifest que la professió de la docència és una professió que té
una tendència a la feminització, una tendència a la feminització
que de qualque manera volem compensar, fins i tot ara que hem
fet unes jornades per intentar que les dones, les nines facin de
la ciència un element clau de les seves opcions de futur.

Quant a equips directius. Quan a equips directius és evident
que les dades també posen de manifest que hi ha un increment
progressiu del nombre de dones que lideren els equips docents,
a primària i a secundària, i això és quelcom progressiu. Si
realment el nombre de docents realment és important el nombre
d’homes i de cada vegada hi ha més dones això es planteja cada
vegada més en equips docents.
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Un element clau que tendrem en compte ara que farem
oposicions és que hi hagi la màxima paritat des del punt de
vista de les persones que formen part del tribunal. Això de
vegades serà dificultós, quan parlam d’educació infantil, quan
parlam d’alguns nivells educatius, però això serà una variable
important. Per tant, és evident que treballam perquè el tema de
la igualtat sigui una realitat en aquesta perspectiva de les
oposicions. 

Més li diré, en aquests moments és evident que treballam i
esper que a finals de... a principis de setembre o principi de
curs hi hagi un servei de salut laboral que estigui en marxa i
això possibilitarà una atenció més específica a les dones en
funció de les seves situacions personals i laborals. Aquesta és
per a nosaltres una variable important de cara a dur a terme una
acció educativa on donam resposta a les necessitats i demandes
que tenguin els docents.

Per tant, nosaltres pensam que des de la perspectiva del Pla
d’igualtat és evident que el Pla d’igualtat tècnicament l’estam
elaborant a nivell de docents, l’estam elaborant, diagnosticam
quina és la situació; els principis són els que vostè ha plantejat,
i de qualque manera esperam perquè això de qualque manera
suposa una quantitat de feina que en aquest moment la
conselleria no està en condicions de fer-ho tot l’aviat que
interessaria, però treballam a partir de la diagnosi per fer un pla
específic on el tema d’igualtat a nivell de personal docent sigui
una realitat.

Vostè sap que dins la Conselleria d’Educació, a més, hi ha
el personal CAIB i docents, és evident que el personal CAIB té
un pla específic i a nivell de docència treballam amb aquesta
formació, treballam coordinadors d’igualtat a nivell de centres
escolars, posam en marxa aquesta formació professional de
grau superior i de qualque manera treballam perquè el principi
de paritat sigui una realitat a tots els centres i que sigui possible
allà on tenim capacitat que és el tema de les oposicions, on
tenim capacitat de dur a terme algun tipus d’acció.

Tot i així és evident que crec que és important plantejar
cada vegada més que el tema de l’educació és cosa de tots.
Avui sortia una informació que resulta que les APIMA, un 85%
dels membres de les APIMA són dones. Nosaltres quan tenim
reunions amb les APIMA una cosa que insistim cada vegada
més és la necessitat que dins les APIMA a més de les mares hi
hagi els pares. De qualque manera això estam preparant unes
jornades d’APIMA per tal d’intentar treballar això i altres coses
perquè pensam que no és possible dur a terme una bona acció
educativa si realment no hi ha aquesta col·laboració entre pares
i mares.

En qualsevol cas, Sra. Riera, li puc assegurar que la política
d’igualtat, la concepció d’igualtat forma part d’aquesta
conselleria, forma part d’aquest govern i treballam perquè això
sigui una realitat, no un paper sinó una realitat.  Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Conseller, jo, la veritat, quan l’he
escoltat jo no sé si a vostè li han explicat què és un pla
d’igualtat quan s’ha trobat aquesta interpel·lació, però si no jo
li puc dir, en un pla d’igualtat hi ha unes línies estratègiques, hi
ha tota una sèrie d’eixos, d’aquests eixos hi ha tota una sèrie
d’actuacions i uns objectius per arribar-hi, per aconseguir. Per
això es fa una diagnosi prèvia que és una valoració del que un
té dins el sector i es posen uns indicadors per controlar, per
avaluar els resultats d’aquests eixos, com es van desplegant
amb les actuacions. 

Vull dir, que vostè em comenci a parlar que ha fet unes
jornades, que ha creat un coordinador... això són actuacions
concretes dins un eix, dins una línia estratègica, dins un pla
després d’una diagnosi, Sr. Conseller, és que no ha fet ni la
diagnosi, no m’ha donat ni les dades de la diagnosi, cap xifra,
no m’ha donat ni una dada ni un percentatge ni res. Vull dir,
realment, que vengui i em conti... no ho sé, per a un discurs està
molt bé, però quan un li demana una interpel·lació seriosa
sobre el que s’ha fet, doncs, ens digui, no hem acabat la
diagnosi. La diagnosi no em digui que no està disposat a fer-la
o que no té mecanismes per fer-la. Els serveis generals la fan o
la varen fer amb 3.500 persones, val?, per exemple, en el
Consell de Mallorca la varen fer amb una empresa externa, amb
una contractació. Tantes contractacions que es fan, no podien
fer una contractació? Té vostè 15.000 o 14.000 persones que
fan feina per a vostè. 

La veritat, em resulta un poc decebedora la seva resposta.
Jo havia preparat per dir-li un parell de coses, però la veritat
que el primer que li he de dir és que faci el favor de llegir com
funciona un pla d’igualtat i la pròxima vegada que el tornem a
interpel·lar, d’aquí poc perquè l’haurem de tornar a interpel·lar,
ens contesti amb un poc més de rigor. 

Vostè em parla de les paraules del president Rajoy, Sr.
Conseller, doncs, jo li diré que jo com a mare que faig feina,
que tenc fills petits, petits i grans, em vaig sentir prou insultada
la setmana passada, com moltes mares que jo veig cada dia,
quan vostè va dir que els nins menors d’un any havien d’estar
a casa seva amb sa mare o amb son pare. Vostè sap la realitat
de la vida d’avui en dia, que les mares deixen els nins quant
tenen setze setmanes perquè han d’anar a fer feina perquè s’han
d’incorporar, perquè, si no, o perden la feina o perden
l’oportunitat, aquest sostre de vidre que diem, de continuar
avançant i ocupar llocs directius? És clar que sí, jo em vaig
sentir insultada, li ho dic seriosament, em vaig sentir afectada
però, esborronada de sentir aquesta barbaritat que vaig sentir i
vaig canviar la ràdio un parell de vegades i li vaig sentir tornar
a repetir. 

Per tant, faci el favor de ser un poquet més sensible en
aquesta matèria perquè és un tema delicat, no n’hi ha prou a
posar-se xapetes, ni sortir, ni ara fer vaga dia 8 de març, ara
farem vaga dia 8 de març, em sembla molt bé, però si en lloc de
fer vaga fes feina a la conselleria pel Pla d’igualtat, per ventura
aconseguiria qualque cosa més per a les dones. 

Després, una altra cosa, nosaltres sabem que les oportunitats
no són les mateixes per a les dones, i vostè em diu que no es
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pot fer res per feminitzar el sector docent. Clar que es pot fer!,
és que per això hi ha els plans d’igualtat. Vostè sap què costa
a les dones que fan feina fer les oposicions? Vostè que parla
tant d’oposicions posi mesures, sap què els costa? Tenc
companyes que estudien oposicions i tenen nins petits i fan
feina, i és una feinada haver, a més de conciliar, preparar-te
unes oposicions. I això són sostres de vidre, un altre pic li dic,
que tenen les dones a l’hora de fer feina. 

A més li diré una altra cosa, perquè crec que és important,
en to positiu, no només és important que faci un pla d’igualtat
dins el sector educatiu, que és molt important, i pel que veiem
haurien de començar ja, sinó també que les polítiques d’igualtat
són transversals i resulta que ni el Pla d’igualtat general de
l’IBDona, que vostè no ha comentat res d’aquest, hi ha
actuacions que depenen de vostè, per exemple, hi ha l’eix
cinquè d’educació i formació que té l’objectiu d’educar en
igualtat amb actuacions com implantar plans d’igualtat als
centres educatius, no fer un curs o un coordinador, implantar
plans dins dels centres educatius, incloure continguts específics
en els currículums, una altra actuació, en el projecte educatiu
dels centres, fer un seguiment del contingut de les assignatures,
és clar que veient com fan vostès el seguiment del contingut del
que es dóna a les escoles, en general, idò ens podem imaginar
el de la igualtat que ni la coneix ni li importa realment el
seguiment que deuen fer, cap ni un. Vull dir que és prou
decebedora, Sr. Conseller, aquesta falta d’interès.

Poc podem educar, li ho dic seriosament, els nins en igualtat
si vostè ni tan sols no ha fet una diagnosi de les persones que
tenen la responsabilitat de formar els nins a les escoles.

Entenc que és un tema que tal vegada no l’apassioni, al Sr.
Conseller, però li dic que estam preocupats i crec que realment
haurien de fer una mica més de feina i posar-se les piles, si no
la Sra. Costa per ventura també podria donar una empenta en
aquest tema en matèria d’igualtat al Sr. Conseller, la veritat.

Cap referència en la web del personal docent; cap referència
en el portal de la Conselleria d’Educació; cap referència en
recursos humans disgregats per sexe, cap notícia en aquest
temps sobre l’acompliment del mandat parlamentari; cap
mesura nova de conciliació des de l’any 2005 en la seva
conselleria, Sra. Conseller. Vull dir que... crec que alguna
coseta es pot fer.

Vostè parla molt de recuperar drets, però ha aplicat
sectarisme de retallades als professors per motius ideològics, li
he de dir professors de religió, docents a l’escola diferenciada,
ara dic mesures en general que ha fet vostè, no ha basat res en
conciliació com li deia.

No ha reunit el Comitè de Seguretat i Salut, vostè que em
diu que l’ha de reunir, els sindicats li ho estan reclamant.
Precisament perquè té un sector vostè que són les dones,
netejadores, que també majoritàriament són dones, i tenen
problemes de salut i l’hauria de reunir ja aquest comitè de salut,
i encara té pendent el Pla d’igualtat i per començar la seva
diagnosi.

Vostè em parlava que el Sr. Bauzá tenia molts d’homes una
temporada al seu govern; idò jo li diré una cosa: el que em sap

greu és que la Sra. Armengol, que té tantes dones al seu govern,
no n’hagi posada cap a dirigir l’educació en aquestes illes.

Per tant, vostè avui té un suspès en igualtat. Gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. March.

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

Sra. Riera, vostè sempre desqualificant, insultant i dient
coses. Escolti, en aquests moments és evident que la realitat...,
quan posam un coordinador de centres en temes d’igualtat és
per intentar que el tema d’igualtat forma part (...) activitats, o
és que realment es pensa que són aquí simplement per a no fer
res? Són allà per dur a terme les accions pertinents perquè el
tema de la igualtat sigui un element transversal de tots els
centres escolars. No són allà simplement per figurar i forma
part de les comissions de convivència de centres.

O creu vostè que en les comissions de convivència de
centres no hi ha un element important de relació entre al·lots i
al·lotes? Per favor, Sra. Riera, és que nosaltres anam a la
realitat, a la formació, a les coordinacions d’igualtat als centres,
a formar professionals que facin de la igualtat un element clau.
Aquesta és la qüestió clau, Sra. Riera. La resta, la resta no
forma part realment de la preocupació absoluta d’aquesta
conselleria. La preocupació és fer real la igualtat als centres
educatius. Aquesta és la nostra preocupació i la nostra
preocupació és que la formació inicial i la formació permanent,
el tema de la igualtat sigui un element important i en això
treballam, Sra. Riera. No treballam amb papers, treballam amb
realitat.

Vostè em demana dades concretes de la relació de docents.
Miri, quant a primària, el 83% són dones; a secundària, 59%;
total, un 71%.

Quant a equips directius, un 75% són, d’equips directius,
dones a primària; un 53% a secundària; total, un 69%.

Per tant, és evident que sí que tenim una diagnosi i que
d’alguna manera hi ha qüestions que és molt difícil dur a terme.

A més li diré: hi ha dades concretes en què són les dones les
que demanen de vegades reducció de jornada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... per dur a terme la seva acció, i això és una... perdoni, són les
decisions personals. 

Vostè em diu: “és que costa molt fer oposicions i ser mare”,
escolti, nosaltres pensam que això és una decisió personal i de
les famílies i de les parelles. Això és una decisió concreta en
aquest sentit.
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Nosaltres si realment homes i dones, i també hi ha homes
que demanen reducció de jornada ara per preparar les
oposicions, no només són dones, sinó que són homes que
demanen reducció de jornada per preparar les oposicions, i
aquesta és una realitat, una realitat que de qualque manera ens
trobam de cada vegada més a causa de la quantitat d’oposicions
que nosaltres realitzam durant aquest mandat, i això és el que
cal tenir en compte.

Per tant, Sra. Riera, nosaltres treballam, estam
diagnosticant. Duim retard? Sí. Per què duim retard?, perquè
tenim altres prioritats des del punt de vista de la situació en què
vostès ens varen deixar.

Sí que treballam des del punt de vista de l’educació, de la
igualtat entre homes i dones, de la igualtat salarial, a la pública
i a la concertada -a la pública i a la concertada-, ha cobrat
tothom la paga de 25 anys que vostès no varen donar, amb
quantitats importants i significatives. Que és, que realment això
no és important?

I vostès que demanen tant la igualtat..., si nosaltres, quan
vostè m’ha tret ara el tema de centres que separen per sexes,
nosaltres hi estam en contra, això és política de no igualtat
entre homes i dones, sí que és política de no igualtat. Per a
nosaltres aquesta és una decisió concreta. És a dir, no... no
deixam de concertar per això, però sí que no és un model
educatiu que realment fa impossible la igualtat entre homes i
dones i això és una realitat.

Per tant, Sra. Riera, vostè em posa un suspens, sempre em
posa suspensos, vull dir, tampoc no cregui que m’afecten molt
els seus suspensos perquè els suspensos els ho varen donar a
vostès quan es varen presentar a les eleccions, quan realment
varen passar de 35 a 20 diputats i quan realment la Conselleria
d’Educació va ser una de les responsables del gran fracàs
educatiu...

(Alguns aplaudiments)

..., això sí que és una realitat.

Pe tant, Sra. Riera, nosaltres seguirem treballant en igualtat
d’oportunitats, en funció social i en funcions de gènere i això
és la nostra política.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

III. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 13840/17, de cossos i escales
propis del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Doncs passam al tercer punt de l’ordre del dia que és
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE
núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell
Consultiu de les Illes Balears.

No hem començat la votació perquè, segons l’apartat 7.2 de
les normes reguladores del procediment de votació telemàtica,
a les sessions plenàries del Parlament no hi cabrà cap votació
per assentiment. A posta fem la votació, d’acord?

(Algunes rialles i remor de veus)

Passam a la votació, si procedeix, al pronunciament de la
cambra sobre la proposta de la Mesa de tramitació directa i
lectura única. Votam.

Són 46 vots a favor, dins aquests 46 vots a favor hi hem
d’afegir un vot telemàtic; per tant, són 47 vots a favor; cap en
contra i cap abstenció.

IV. Debat i votació, si n’és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell
Consultiu de les Illes Balears.

A continuació passam al debat del projecte de llei, passam
al quart punt de l’ordre del dia que correspon al debat i votació
del Projecte de llei RGE núm. 13840/17, de cossos i escales
pròpies del Consell Consultiu de les Illes Balears.

El debat consistirà en una intervenció de cinc minuts
cadascun dels grups parlamentaris, segons es va acordar a la
reunió de la Junta de Portaveus de dia 14 de febrer.

Passam idò al torn de fixar posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Antònia Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, gràcies Sr. President. Intervendré des de l’escó perquè
la meva intervenció serà breu, ja que anunciarem el suport a
aquest projecte de llei, que surt d’una proposta del mateix
Consell Consultiu que va ser aprovada, per unanimitat, i que
cerca adaptar el seu personal a la realitat de les funcions que
actualment realitza aquest òrgan consultiu.

S’ha de tenir en compte que la llei que regula el Consell
Consultiu només contempla els lletrats i que avui per avui al
servei del Consell Consultiu hi ha prou més personal, tant de
carrera com interí, que ara s’enquadrarà, per mor d’aquesta llei,
en uns cossos específics, propis del Consell Consultiu, i que
responen a les concretes funcions que realitza aquest personal,
que tenen un contingut específic i especial, atesa l’especificitat
de les funcions lligades a la tasca consultiva que realitza el
Consell Consultiu.

Ens sembla una iniciativa correcta i per això li donarem
suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, intervendré des d’aquí i seré
breu. Com ha dit la portaveu del Partit Popular, aquesta llei es
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fa per crear aquests cossos i escales propis del Consell
Consultiu. Saben que les tasques s’han modificat amb el temps
i per millorar l’eficàcia, l’eficiència..., que l’eficiència sigui
òptima és necessari fer aquesta reforma.

Per tant, nosaltres li donarem suport. I res més. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. També molt breu, però consider que
val la pena sortir a l’escó. De conformitat amb l’article 27 de
la Llei 5/2010, el Consell Consultiu ha de disposar dels mitjans
personals i materials necessaris i suficients per complir les
seves funcions. 

Des de la creació d’aquesta institució amb la llei de l’any
93, les tasques i funcions tant dels consellers del Consell
Consultiu, com del personal al servei d’aquesta institució, s’han
modificat, s’han incrementat per donar resposta a les noves
necessitats de l’activitat consultiva i a la transformació de
l’administració autonòmica, que bàsicament ha tendit a
aproximar la funció administrativa al ciutadà i dotar-la d’una
eficàcia i una eficiència òptimes. Ajustar-se a aquest context ha
implicat un increment considerable del volum de feina, de les
tasques habituals i paral·lelament n’ha originat i n’origina de
noves.

D’altra banda, cal posar de manifest que les funcions del
personal al servei del superior òrgan assessor tenen un
contingut individualitzat a causa de l’especificitat que se deriva
de la naturalesa de la funció consultiva. No és dubtós així que
les funcions del Consell Consultiu com a institució i del
personal tenen un contingut singular individualitzat a causa,
com dic, de la naturalesa d’aquesta activitat consultiva.

Per altra banda, també cal posar de relleu que en els darrers
anys s’han incorporat noves funcions derivades de l’adaptació
de l’activitat administrativa a les noves tecnologies; s’ha
intensificat la recerca, la implantació d’instruments per
gestionar la feina que genera l’òrgan de consulta; han crescut
les necessitats de coordinació en relació amb l’augment de les
activitats protocolàries dels membres de la institució i de
participació a fòrums i reunions que organitzen les
administracions consultives autonòmiques; s’ha incrementat la
labor de coordinació de les actuacions relacionades amb la
revisió de textos que genera aquest òrgan de consulta, les quals
comprenen correcció de documents administratius, correcció i
traducció de dictàmens, preparació de publicacions dirigides a
difondre doctrina, o al funcionament de la institució.

Totes aquestes tasques impliquen una dedicació especial,
atesos el volum de documentació i la transcendència dels textos
jurídics que es generen. Aquestes transformacions en l’activitat
consultiva i la seva rellevància a nivell institucional i social,
han representat alhora modificacions en l’organització i
funcionament de la constitució. Actualment l’únic personal

propi de què disposa el Consell Consultiu és el cos de lletrats,
en aplicació de la pròpia llei reguladora de la institució. Però,
atenent les circumstàncies que he exposat abans, de la mateixa
manera que les singularitats funcionals i organitzatives per
exemple, de la Sindicatura de Comptes, o de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, fan que aquestes institucions
disposin ja d’un personal propi i especialitzat. 

Així, es fa necessari que els empleats públics que presten
servei al Consell Consultiu siguin considerats també personal
propi. Amb la finalitat d’acomplir aquesta necessitat, el mateix
ple del Consell Consultiu aprovà, per unanimitat, dia 19
d’octubre de 2016, l’esborrany d’avantprojecte de llei de
cossos i escales propis del Consell Consultiu, i instà el Govern,
a través de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, que iniciàs el procediment d’aprovació de
l’avantprojecte corresponent.

Hi va haver, com és normal, la tramitació, impulsada per
l’esmentada conselleria i finalment, el Consell de Govern, el 29
de setembre del 2017, adoptà l’acord pel qual s’aprovava el
Projecte de llei de cossos i escales del Consell Consultiu de les
Illes Balears, que avui debatem en el Parlament de les Illes
Balears, per lectura única, atesa la unanimitat que sembla que
hi haurà en l’aprovació d’aquest text legislatiu.

En definitiva, des de MÉS per Mallorca pensam que amb la
nova regulació que conté la norma projectada, el Consell
Consultiu disposarà d’un personal propi especialitzat, en
coherència amb les singularitats funcionals i organitzatives del
superior òrgan de consulta de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i, més concretament, com ja he dit abans, pensam
que s’aconsegueix donar resposta adequada a les noves
necessitats de suport a l’activitat consultiva, tan complexa i
específica, per apropar-la a la ciutadania i dotar-la d’una
eficàcia i eficiència òptimes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per anunciar el nostre
vot favorable i per evitar reiteracions fem nostres les reflexions
i les paraules que han dit els altres portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Des de MÉS per Menorca entenem aquesta llei o
Projecte de llei de cossos i escales propis del Consell Consultiu
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de les Illes Balears com a una passa més per dotar de major
autonomia, de major independència al Consell Consultiu i una
forma de reconèixer l’especificitat de la feina que fa el personal
d’aquesta institució en relació amb el de la resta de
l’administració de la comunitat autònoma.

Quan es va crear el Consell Consultiu a l’any 1993 no es va
preveure que aquest organisme pogués disposar de personal
propi i, per tant, el personal que hi havia era personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que estava adscrit, ocupava llocs de feina al Consell Consultiu.
Amb la Llei 5/2010, de 16 de juny, es va crear el cos de lletrats
i lletrades del Consell Consultiu, com a un cos propi d’aquesta
institució, que no incloïa, açò sí, la resta de personal que ara,
amb la llei que avui aprovarem, se li reconeix aquesta
especificitat.

En la situació actual tenim que el personal propi, ara, els
lletrats i les lletrades, depenen orgànicament i funcionalment
del president o presidenta del Consell Consultiu, mentre que el
personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que ocupa llocs de feina en el Consell Consultiu
depèn orgànicament del conseller o consellera competent en
matèria de Funció Pública i, funcionalment, del president o
presidenta del Consell Consultiu. Com fan altres lleis de
creació de cossos i escales, es preveu la possibilitat d’integrar
el personal que ocupa amb caràcter definitiu als llocs de treball
del Consell Consultiu que es veuen afectats per la nova llei. 

Des de MÉS per Menorca entenem que aquesta integració
és raonable per no deixar al marge les persones que ara hi fan
feina i, a més, perquè es tracta d’un cas puntual, d’un cas
excepcional previst a la Llei de funció pública de les Illes
Balears i que, a més, tendrà lloc de forma unitària, una sola
vegada, amb l’entrada en vigor de la nova llei.

El text del projecte ens sembla bé, el compartim, li donarem
suport, l’única qüestió que volem posar i deixar de manifest en
el Diari de Sessions és que consideram que hi ha un debat
encara pendent, obert, que no és culpa d’aquesta llei, en
absolut, però sí que és un tema no resolt, i és el d’incloure o no
el títol de diplomat universitari com a un dels títols possibles
per accedir als cossos del subgrup A2. El tema de les
diplomatures és un tema que creiem que no està resolt, no està
prou clar, des de l’aplicació del Pla Bolonya i des que l’EBEP
no ho deixàs resolt i que, per tant, s’hauria en el futur de
delimitar amb major precisió per tal que lleis com aquesta
doncs no es moguin dins l’àmbit de l’ambigüitat, del dubte,
sinó que puguin ser més exactes i més precises en el seu
desenvolupament.

En qualsevol cas, el nostre grup donarà suport a aquesta
llei, a aquest projecte de llei, tendrà el nostre vot favorable i, a
més, creiem que s’ha fet molt bona feina des de fa molts mesos
perquè sigui a la fi una realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans
té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats, bon dia
de nou. Seré breu també, més encara fins i tot de la brevetat que
hem acordat entre tots els portaveus amb les nostres
intervencions d’avui, i ho seré per unes quantes raons.

En primer lloc, perquè a les intervencions que han precedit
la meva ja s’ha exposat, a grans trets, el per què d’aquest
projecte de llei.

En segon lloc, perquè és una petició del Consell Consultiu,
que en cas d’haver generat qualque dubte a qui l’havia
d’assumir com a pròpia, o sigui, al mateix Govern balear no es
podia dur al Consell Consultiu, perquè hauríem entrat
evidentment en una espècie de bucle i hauríem tengut un
consell que es consultava la bondat d’un projecte llei elaborat
per ell mateix i que l’afectava de ple, i hauria estat,
evidentment, absurd.

Després també perquè cap dels grups representats en
aquesta cambra ha presentat esmenes, ni a la totalitat ni
parcials, aquesta és una altra raó evidentment per a aquesta
brevetat.

Però hi ha un aspecte en aquest projecte de llei, un punt
conflictiu al nostre entendre, i és el que té a veure amb
l’adscripció del personal al Consell Consultiu, és un poc
evidentment el bessó de la proposta.

La proposta que avui debatem preveu que, a més dels
lletrats, la resta del personal pertany a un cos específic del
mateix consultiu, és una fórmula que només existeix avui en dia
a Catalunya i que mig existeix a Navarra, on hi ha una fórmula,
diguem, híbrida. A la resta de comunitats autònomes
espanyoles, llevat de Madrid i Cantàbria, on no hi ha Consell
Consultiu, el personal està adscrit als serveis generals, o sigui,
no hi ha un cos específic.

Evidentment, no entraré ara a valorar quina fórmula és
millor, crec que totes dues són perfectament acceptables, però
sí recordaré que ni un sol sindicat dels cinc que integraven la
mesa de negociació dels empleats públics hi va votar a favor,
tots els sindicats varen votar en contra. I un d’aquests sindicats,
UGT, ho va raonar de la manera següent: “No estam a favor de
crear administracions autònomes dins la mateixa administració,
ja que això suposa restringir la mobilitat dels nostres empleats
públics de la CAIB en aquest organisme. Les particularitats
poden ser assumides per la pròpia Llei 2/2007, de 16 de març,
de cossos i escales de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears”. Fins aquí la cita del que deia
UGT.

I malgrat aquest vot unànime en contra, senyores i senyors
del Govern, vostès varen seguir endavant amb aquest projecte,
a més em puc dirigir a una senyora del Govern en aquest
moment. Que diferent, com a mínim, des del nostre punt de
vista, de tota la resta de casos on s’ha cercat realment un
consens o, com a mínim, una majoria per poder aprovar
qualsevol tipus de modificacions i de modificacions sobretot
d’ordre legal!
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Comprendran, per tant, que sense tenir res en contra del
projecte, insistesc, no hi puguem votar a favor i optem per
l’abstenció.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyors i senyores diputats. L’article 76 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears defineix el Consell
Consultiu com un superior òrgan de consulta de la comunitat
autònoma, també diu que un màxim de deu juristes de prestigi
reconegut seran nomenats i dues cinquenes parts dels quals han
de ser elegits per aquest parlament. 

És veritat, com s’ha dit ja, que des que es va crear el
Consell Consultiu a l’any 93, les tasques i funcions del personal
s’han modificat, incrementat i han donat resposta a les noves
necessitats que aquesta activitat consultiva havia de donar a la
transformació de l’administració autonòmica la qual ha de
tendir a aproximar la funció administrativa a la ciutadania i
dotar-la d’eficàcia i eficiència.

En aquest context ha implicat un augment del volum de
feina i, a més, s’han originat feines noves, per tant, el Govern,
en contestació a una demanda pròpia del Consell Consultiu, ha
impulsat aquesta iniciativa legislativa per donar resposta a
aquestes noves necessitats. Per això, es creen uns nous cossos
propis de la institució, integrats per personal funcionari de
carrera o interí i se’n regula la seva adscripció i integració. 

Actualment, com ja s’ha dit, l’únic personal propi del qual
disposa aquesta institució són els lletrats i les lletrades. En
conseqüència, es fa necessari que tots aquests empleats públics
que hi treballen siguin considerats personal propi, com a una
mostra més d’objectivitat i independència exigida per la llei,
amb un estatut específic, coherent amb el rang estatutari
d’aquesta institució.

Hem de posar de manifest que el Consell Consultiu té les
funcions d’aquest personal, té un contingut singular i
individualitzat a causa de la seva especificitat que es deriva de
la pròpia naturalesa de l’activitat consultiva i hem de
reconèixer la seva autonomia orgànica i funcional com una
garantia per desenvolupar les seves funcions amb
independència. Nosaltres pensam que amb aquesta llei
precisament es reforça aquesta autonomia de funcionament del
Consultiu i així estarà també a les normes de funcionament. 

S’ha dit ja que aquesta feina, aquestes funcions del Consell
Consultiu, es van adaptant a l’activitat administrativa de les
noves tecnologies de l’administració electrònica, d’un registre
electrònic, però també a la recerca i implantació d’instruments
per gestionar la seva feina. Tots aquests canvis en l’activitat
administrativa han representat alhora modificacions en
l’organització i funcionament d’aquesta institució.

Tots estam d’acord que aquesta norma permet personalitzar
i optimitzar el personal definint una RTP i, entre altres coses,
definir clarament les seves funcions. Aquesta feina transversal
ara estarà especificada i relacionada amb els recursos humans. 

En definitiva, aquesta llei de cossos i escales propis del
Consell Consultiu respon a una necessitat demandada pel
mateix consultiu i un deure, i confiam que ajudi a desenvolupar
la seva feina, que no és una altra que ser l’òrgan superior
consultiu de la comunitat autònoma.

Per tant, vull anunciar que el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Doncs, passam a la votació del
projecte de llei que s’ha debatut. Votam.

50 vots a favor, s’ha emès també un vot telemàtic a favor,
de la Sra. Diputada Silvia Tur, Gent per Formentera, per tant,
són 51 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

Doncs, es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Queda aprovada la Llei de cossos i escales propis del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 10061/17, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23
de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament
legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Finalment, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 10061/17, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei
5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca per
fer la presentació de la proposició de llei. Té la paraula el Sr.
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats. Diem sempre, es diu sempre, i és cert, que les
lleis s’han d’acomplir, però, per acomplir-se, les lleis han de ser
justes i han de ser comprensibles; han de ser justes i han de ser
clares, han de ser públiques, han de ser estables, han de ser
accessibles i han de ser comprensibles. La nostra obligació,
l’obligació d’aquest parlament és legislar, fer lleis justes, fer
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lleis útils al servei del benestar comú, però també fer lleis
estables i, en aquest sentit va la proposició que presentam avui,
lleis accessibles i comprensibles i que donin seguretat jurídica.

Deia Anatole France que l’arbre de les lleis ha de podar-se
contínuament, i açò és bo, però més bo és encara que l’arbre es
vegi net. És necessari netejar el nostre ordenament jurídic
autonòmic simplificant, ordenant, integrant normes que han
estat objectes de modificacions successives simplement per fer-
les més accessibles a tots els ciutadans i als operadors jurídics.

El que no té sentit és que una norma, una llei quan es
modificada profundament o modificada reiteradament el text
legal d’origen, el que dóna nom a la norma i que serà consultat
pel ciutadà inicialment, es trobi fragmentat i dispers en altres
normes, moltes vegades modificada via disposicions
addicionals o fins i tot derogatòries o a través d’altres
mecanismes. Així, en trobam, per exemple, amb lleis, com la
Llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, que ha estat
modificada catorze vegades; la Llei del patrimoni històric de
les Illes Balears que ha estat modificada vuit vegades; la Llei
7/1998, d’ordenació farmacèutica, que ha estat modificada set
vegades; la Llei 2/1998, d’ordenació d’emergències de les Illes
Balears, que ha estat modificada cinc vegades; etc.

És cert que a molts de portals de legislació jurídica i també
fins i tot a les webs del Govern es troba moltes vegades textos
consolidats de les normes, és a dir, textos que integren en la llei
original les modificacions i correccions que s’han produït des
de l’origen, però aquests textos no tenen validesa legal, no són
una norma jurídica. Sí que ho són, en canvi, els textos refosos
que, a més, tenen la capacitat de reordenar, reenumerar, etc., el
text, i també derogar les normes refoses.

En definitiva, creiem que el que plantejam avui aquí no és
un debat ideològic per se sinó vehicular de forma raonable una
voluntat democràtica i de sentit comú. 

Amb molt bon criteri, el Govern de les Illes Balears actual
ja ha incorporat amb la seva tècnica legislativa l’encomana de
text refós en el projecte de llei de modificació de lleis anteriors
i també, amb molt bon criteri, el govern anterior va impulsar
l’aprovació de texts refosos a través de la Llei 5/2015, de dia
23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament
legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Llei, aquesta, que avui precisament és objecte de
debat, de modificació i quasi, si m’ho permeten, de resurrecció,
perquè era una llei morta que avui tornarà a ser viva i tornarà
a ser, si s’aprova, útil en aquesta finalitat.

La Llei 5/2015 pretenia, en el termini de divuit mesos,
aprovar una sèrie de textos refosos i textos reglamentaris
consolidats, amb la finalitat de millorar la coherència de
l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de
normes existents i facilitar l’accés a tots els ciutadans i
operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions
vigents. Amb aquest objectiu, emperò, no es va complir de
manera satisfactòria aquest objectiu, deia, fins al termini
previst, d’aquestes lleis previstes només una es va poder acollir,
resoldre a través d’aquesta llei i obtenir un text refós. 

L’objecte de la Llei 5/2015, d’aprovar texts refosos de les
lleis que s’han modificat de manera successiva, creiem que
segueix sent necessari i fins i tot ampliable a noves lleis
aprovades entre els anys 2015 i 2017.

Per assolir aquest objectiu es fa necessari, d’acord amb
l’article 48 de l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb la reforma
d’aquest estatut, i es recull a l’article 37 també de la Llei
4/2001, del Govern de les Illes Balears, de preveure la
delegació legislativa del Parlament de les Illes Balears al
Govern de les Illes Balears i instar i autoritzar el Govern de les
Illes perquè porti a terme aquesta tasca, i ho faci d’acord,
lògicament, amb el que preveu l’Estatut d’Autonomia, amb el
que preveu també la Constitució Espanyola com regula aquesta
autorització per elaborar texts refosos. 

És important insistir, ho volem deixar de manifest, en la
idea que el text refós no pretén en cap moment innovar
l’ordenament jurídic en el sentit estricte i substantiu del terme,
atès que no crea dret ni tampoc es modifica, sinó que es limita
simplement a complir una funció d’ordenació de les normes per
mitjà de la determinació de les que ja no són vigents i
l’autorització per refondre les que han estat modificades
constantment.

En aquest sentit, les regles de bona tècnica legislativa
recomanen aquesta feina, recomanen que si una disposició
normativa s’ha de modificar diverses vegades i en moments
temporals diversos es torni a formular la disposició íntegra
incorporant i eliminant aquells aspectes que han estat derogats
i substituïts.

D’acord amb tot el que hem exposat, proposam, duim aquí
aquesta proposició de llei perquè es pugui dur a terme i fer
efectiu allò que ja el govern anterior va intentar.

És cert que -i ho volem també deixar de manifest i en volem
deixar constància- que la modificació d’aquesta Llei 5/2015 es
fa per recuperar l’objecte i la finalitat d’elaborar i aprovar
textos refosos i no, com sí feia la del 2015, d’elaborar i aprovar
versions consolidades de normes reglamentàries ni derogar
normes en desús o obsoletes ja que, com vam defensar en
aquella proposició de llei en el seu moment, aquestes són
potestats de l’executiu i no creim, no crèiem, i avui tampoc, que
sigui bo que es faci amb rang de llei per part del legislatiu.

A pesar d’aquelles discrepàncies que vam expressar el 2015
i que ens varen dur a ser crítics, avui allò que consideràvem que
era bo, i que és bo avui, ho volem recuperar i volem tenir,
doncs, un marc jurídic molt més... que doni molta més
seguretat, que sigui molt més accessible en totes aquelles lleis
que s’han anat modificant, algunes de les quals són per a un
ciutadà impossible de recollir i d’entendre i de recollir totes les
modificacions que s’han produït i això sí, insistir... i és bo que
el Govern a partir d’ara amb les modificacions sempre tengui
en compte aquesta delegació al Govern, instar el Govern que
dugui a terme aquesta feina de text refós, de manera que no
haguem d’arribar a noves lleis com la d’avui, que amb avui
puguem iniciar un procés que tanqui una etapa que ens netegi
i ordeni aquest marc jurídic i que doni més garantia, més
seguretat, més tranquil·litat tant a l’operador jurídic com al
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ciutadà que vol fer lectura, vol interpretar i vol fer acomplir la
llei amb totes les garanties. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr.  Martí. Ara la Secretària Primera, la Sra.
Joana Aina Campomar, llegirà el criteri del Govern manifestat
mitjançant l’escrit RGE núm. 11668/17.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

El Consell de Govern a proposta de la Conselleria de
Presidència, a la sessió de dia 22 de setembre de 2017, adoptà
l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el criteri
favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació
de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, RGE núm. 10061/17.

Segon. Manifestar igualment, en consideració al que
estableix el mateix article del Reglament de la Cambra, la
conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de la
proposició de llei esmentada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Doncs intervencions del
grups parlamentaris en torn a favor de la proposició de llei.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Intervendré desde aquí porque va a
ser muy corta, únicamente dar soporte a esta tramitación de la
Ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal
y reglamentario de la comunidad autónoma, por cuanto lo que
ha expresado el compañero Nel Martí. Y añadir que no
únicamente sirve para lo que ha mencionado, sino que, además,
sirve también para la transparencia en lo que se refiere al
cuerpo legislativo de esa comunidad autónoma, por cuanto que
en todos los vericuetos de las disposiciones adicionales de
todas las leyes se esconden muchas veces...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Baixau un poquet... un poquet de silenci, per favor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... se esconden disposiciones que muchas veces no tienen... que
ver con los bienes o con situaciones que tengan... que ver, valga
la redundancia, con situaciones para el bien general.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També puc fer la meva intervenció des d’aquí perquè també
serà molt breu. Entenem que els professionals funcionaris,
empresaris i els mateixos ciutadans han de fer servir moltes
vegades...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... moltes vegades textos resum elaborats per despatxos i
professionals i editorials, però, sense qüestionar el rigor amb el
qual estan elaborats, poden també esdevenir diverses qüestions
de dubtes i diferents redaccions.

Per això creiem que, com a diputats d’aquesta cambra, el
compromís de fer fàcil i assequible l’accés a una normativa
actualitzada, clara i harmonitzada ha de ser una prioritat per tot
govern que treballa en favor de la gent i de les petites i mitjanes
empreses. Per això l’important de les lleis és que siguin
entenidores i amb seguretat jurídica. Els texts refosos faciliten
l’enteniment, el bon ús i una adequada aplicació. 

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

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Compartim la intencionalitat
d’aquesta proposició de llei. Per tant, votarem a favor de la
presa en consideració.

Tots els principis que ha enumerat i que ha esmentat el
portaveu de MÉS per Menorca ens semblen... beníssim, tot i
que li voldríem dir que ja ens agradaria que ho aplicassin a la
realitat perquè, és clar, diu: “volem lleis estables”, i fan una llei
d’urbanisme.

Nosaltres, una de les raons per les quals vàrem presentar
una esmena a la totalitat a la Llei d’urbanisme és perquè no era
estable, perquè al cap de dos anys canvien la llei, s’haguessin
pogut aplicar aquest principi amb la Llei d’urbanisme, no se’l
varen aplicar i ara ens conviden a fer textos refosos. Molt bé.

El mateix li podria dir del decret llei que s’ha aprovat
recentment, d’equipaments sanitaris i d’equipaments educatius,
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no seria molt més lògic que les disposicions d’aquest decret llei
fossin a la Llei d’urbanisme o a la Llei del sòl? Sí.

A efectes de tots els principis que vostè ha esmentat, és així.
El que passa és que quan nosaltres demanam que es tramitin
com a projectes de llei per fer millores de tècnica legislativa
sempre rebem el seu vot contrari. Per tant, no podem deixar de
sorprendre’ns un poc de què prediquen una cosa i després en
practiquen una altra.

Però bé, tot i això, com que estam d’acord amb la finalitat
de la proposició de llei, hi votarem a favor. Moltíssimes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.
Efectivament, dia 23 de març de 2015, ja acabant la legislatura
anterior, aquest Parlament va aprovar la Llei 5/2015, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A quin context neix aquesta llei? En la necessitat de
refondre textos per aquesta disposició normativa que ja s’ha
explicat i, per tant, emparat pel principi de seguretat jurídica,
feina que s’encomana en aquest cas al Govern, perquè així ho
preveu el marc jurídic per poder-ho fer, i, a més, en l’exercici
habitual que hi havia de dur a la llei d’acompanyament dels
pressuposts modificacions de diverses normes.

Ara bé, en aquest exercici de refondre aquests textos legals,
s’acompanyaven a aquesta llei dos més, un era que el Govern,
encomanar al Govern l’elaboració de versions consolidades de
normes reglamentàries, la qual cosa no necessitava emparament
legal per fer-ho, i, per altra banda, la derogació expressa de
diverses normes que estaven obsoletes.

Aquest projecte de llei va ser mereixedor al seu moment de
dues esmenes a la totalitat, idò per aquest fet, però tota la
tramitació parlamentària i la bona voluntat de tots els grups
polítics en aquell moment va fer que la llei sortís amb una
àmplia majoria i, per tant, fes aquesta encomana expressa al
Govern, d’elaborar aquests textos refosos. Però, és clar, ho ha
dit ja el Sr. Martí, es va fer just a finals de legislatura, sense
que es pogués dur a terme aquesta tasca que s’havia encomanat
al Govern al seu moment.

Ara, efectivament, és com fer renéixer una altra vegada
aquesta llei perquè, com tots convindran amb mi, i així també
ho ha dit, òbviament no és una qüestió meva, el Consell
Consultiu i el Tribunal Constitucional, aquesta al·legació, en
virtut de la separació de poders, ha de ser molt concreta i molt
específica i, per tant, ha de tenir també un termini determinat.

El que es fa ara amb aquesta proposició de llei presentada
pel Grup MÉS per Menorca és donar un nou termini i fer,

encomanar al Govern que faci aquesta tasca de textos refosos
per tal de garantir aquesta seguretat jurídica.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista votarà a favor de
la presa en consideració i en qualsevol cas en el tràmit ordinari
es presentaran les esmenes parcials que puguin millorar i
completar aquest text. Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

M’he botat el Grup Mixt. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos también daremos
apoyo a la toma en consideración de esta ley. Como ya se ha
dicho aquí, el objetivo es refundir textos normativos para
aclararlos y armonizarlos y para ello se pide ampliar al plazo
que decía la ley 2015, de 23 de marzo, daba 18 meses, y se le
ha pasado el plazo al Govern, por lo que consideramos que esta
es una función importante y sí que estaremos de acuerdo en la
toma en que se ponga en marcha esta modificación de la ley de
2015.

Está claro que se tiene que facilitar a los ciudadanos del
ámbito jurídico el acceso a la legislación y para ello la
normativa ha de estar integrada y ordenada y, por tanto,
apoyaremos esa toma en consideración. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester, i disculpi’m perquè m’he botat el
seu torn.

Doncs passam al torn de fixació de posicions dels grups que
no han intervingut ni a favor ni en contra. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Bien, como se ha dicho estamos ante la
toma en consideración de una proposición de ley que lo que
hace es modificar la Ley 5/2015, de 23 de marzo, de
racionalización y simplificación del ordenamiento legal y
reglamentaria de la comunidad autónoma de les Illes Balears.

La Ley 5/2015 fue una ley singular, una ley aprobada y
debatida en este parlamento y fue singular porque su finalidad
no era crear nuevas obligaciones, tampoco era crear nuevas
regulaciones, tampoco era poner nuevas sanciones, sino que era
una ley que pretendía derogar ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor,...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... normas que estaban en desuso,...
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EL SR. PRESIDENT:

...guardin silenci.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... normas que estaban obsoletas, normas que eran
contradictorias, y encargar un trabajo al Govern de
simplificación normativa haciendo textos refundidos de normas
que habían ido cambiando.

Otra de las características que hacia de la Ley 5/2015...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Lafuente, guardin silenci, per favor. Si han de
parlar, per favor, surtin a la Sala de Passes Perdudes.

Continuï, Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Otra de las características que hizo de
la Ley 5/2015 que fuese singular fue su amplio consenso, fue
aprobada por 55 votos a favor, tanto el Partido Socialista como
MÉS votaron a favor, y uno de los motivos de su voto a favor,
si leemos la explicación del Diario de Sesiones, fue que, a
través de enmiendas se había aprobado dar un plazo mayor al
Govern debido a la cercanía del proceso electoral, para que se
pudiesen hacer los textos refundidos de las leyes y, por tanto,
se accedía a las peticiones que hacían los grupos de la
oposición.

Decir que en ese caso tanto el Govern como el Grupo
Popular que daba apoyo al Govern entonces aprobó esta ley
con un amplio consenso. 

Creo que fue un ejemplo de consenso, como ahora a veces
recordamos mirando al pasado que era una época en que no
había absolutamente nada de consenso, en que el Gobierno
imponía, en que se hacía lo que decía el Partido Popular y el
Gobierno de entonces, pues recordar un ejemplo concreto que
está en el Diario de Sesiones, 55 votos a favor, enmiendas de
los grupos de la oposición aceptadas y precisamente aceptadas
para que se cumpliese ese objetivo, que hubiese más tiempo
para que el Govern hiciese su trabajo de refundir los textos
legales que figuraban en esa ley.

Decir que durante..., que es importante y creo que es justo
reconocer el trabajo de los funcionarios y los trabajadores del
Instituto de Estudios Autonómicos que habían hecho una labor
muy importante de recopilación, de estudiar de forma
exhaustiva todas las normas de rango legal y reglamentario que
habían quedado totalmente obsoletas, que estaban en desuso,
que debían adecuarse y que debían o bien derogarse o bien
hacer textos refundidos o consolidados.

El objetivo de la ley era simplificar administrativamente,
dar seguridad jurídica, evitar que..., para saber qué norma hay
que aplicar, hubiese que hacer una labor de investigación de la

norma y dar certidumbre y seguridad a los ciudadano y a las
empresas. Creo que era un objetivo bueno del anterior govern
esa simplificación, esa seguridad jurídica, ese marco jurídico
estable, buscar un marco jurídico estable, transparente y
simplificado. Y creemos y seguimos creyendo que ese es un
objetivo de cualquier gobierno y de cualquier parlamento y
también buscar la calidad normativa.

Se dio un plazo al Govern de 18 meses, estábamos, hay que
recordarlo, marzo del 2015, 18 meses para hacer el texto
refundido de siete leyes. Por tanto el plazo finalizaba en
octubre del 2016. En ese plazo hubo las elecciones, hubo la
constitución del nuevo Parlamento y constitución del nuevo
Govern, en ese plazo de las siete leyes única y exclusivamente
se hizo el trabajo de una ley, la del canon de saneamiento.
También se daba un plazo de nueve meses para la
consolidación de los reglamentos y seis meses para la
derogación de más..., creo que alrededor de 200 reglamentos
que quedaban obsoletos.

Por tanto, lo que se hace ahora es simplemente reconocer
que el Govern no hizo su trabajo cuando tocaba, básicamente
el Govern actual, y darle un nuevo plazo hasta el 1 de marzo,
y añadir una serie de leyes que también son necesarias...
elaborar textos refundidos.

Por tanto, en principio nos parece correcto, pero creemos
que es importante destacar el incumplimiento del actual govern
a esa labor.

Y adherirnos a lo que ha dicho el Sr. Melià, está muy bien
pedir certeza normativa, pedir estabilidad normativa, pero
tenemos ejemplos importantes de normas que ni tienen calidad
legislativa ni tienen certeza normativa, y me refiero a las
normas que ha citado anteriormente el Sr. Melià.  Por tanto,
está muy bien decir eso, pero después hay que aplicarlo y, por
tanto, desde la oposición seguiremos reiterando que deben
aplicarlo.

Nuestra posición será de abstención en esta toma en
consideración, haciendo la reserva de hacer las modificaciones
o enmiendas para que podamos modificar el texto en el trámite
parlamentario. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Passarem a la votació, si es pren en
consideració o no la proposició de llei que acabam de debatre.
Votam.

Doncs, són 36 vots a favor, s’ha emès també un vot
telemàtic a favor d’aquesta proposició de llei de la Sra. Sílvia
Tur, de Gent per Formentera; per tant, són 37 vots a favor; cap
en contra i 20 abstencions.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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