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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Vagin
ocupant els seus escons, per favor.
Passam al primer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el Plenari.
I.1) Pregunta RGE núm. 1 1276/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la implantació de la UME
a les Illes Balears.
Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 11276/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 11200/18, relativa
a la implantació de la UME a 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, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Consellera, m’imagín que m’he de dirigir a vostè, fa
sis mesos aquest parlament va aprovar una proposició no de
llei del Partit Popular que demanava, en síntesi, dues coses,
l’adequació de les infraestructures de les Illes Balears perquè
el cos de l’exèrcit, anomenat Unitat Militar d’Emergències,
po gués intervenir de manera ràpida i eficaç en cas d’una
emergència greu, i l’estudi de la possibilitat d’establir a les
Illes Balears una unitat d’intervenció militar d’emergència de
forma permanent i bàsicament com la que hi ha a Canàries.
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presentat amb 118 efectius el primer dia, 200 el segon i el
tercer, i després ha anat baixant a mesura que han anat baixant
les feines de rescat sobretot.
La UME va ser creada a l’any 2005 pel Govern Zapatero i
la finalitat precisament era la intervenció ràpida en supòsit de
catàstrofe i emergència a tot el territori nacional. Hi ha cinc
bases o hi ha cinc comunitats autònomes que tenen una base
de la UME, que són Madrid, Andalusia, València, Aragó,
Castella-Lleó i després a Canàries hi ha dos destacaments.
A l’any 2012 la comunitat autònoma va firmar un conveni
marc amb el Ministeri de Defensa, precisament per fomentar
aquesta col·laboració i tenir una ràpida reacció resposta en els
casos d’emergències, com hem tengut aquests dies amb la
catàstrofe de Sant Llorenç.
Des de l’any 2016 hi ha destacaments temporals a
Mallorca i a Eivissa en temporada d’estiu d’efectius i mitjans
de la UME de forma temporal més enfocat al tema d’incendis
i a Eivissa s’està construint precisament una residència per
instal·lar o perquè hi hagi efectius de la UME de forma
permanent, també amb vehicles, i el Govern..., és un conveni
que fan Govern, co nsell insular i Estat, el Govern ha fet el
projecte, farà la direcció d’obres que està a punt d’iniciar-se
i també fa l’equipament.
Això és el que es fent en relació amb la UME en aquests
moments.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Pericay, té vostè la paraula.

La proposició va ser aprovada per una àmplia majoria, 37
vots a favo r, 1 1 en contra i 8 abstencions, entre els vots a
favor, a part dels vots del Partit Popular, hi havia els nostres,
els de Ciutadans, els d’El Pi i també els del PSIB, consellera,
els del seu grup, i entre el vots en contra hi havia els dels seus
socis de govern presents i passats, eh!, i esper que no futurs.
Com que han passat sis mesos d’ençà de l’aprovació de la
proposició, m’agradaria saber com es troben les gestions, que
m’imagín que el Govern ha fet, per tirar endavant aquestes
propostes.
Moltes gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, consellera. Entenc, per tant, que es fa el que
demanava el primer punt, no el que demanava el segon punt del
que es va aprovar aquí. Evidentment jo li formul aquesta
pregunta perquè la tràgica successió de fets que hi ha hagut en
el Llevant de Mallorca fa quinze dies crec que així ho reclama,
però no hi vegi, de totes maneres cap contra fàctic, és a dir,
cap voluntat d’imaginar què hauria passat si hi hagués hagut una
base estable aquí, però sí evidentment, ja que això era una
demanda que havíem fet, m’agradaria saber si efectivament
aquest segon punt s’ha desenvolupat o, com diu vostè o com
indica, no ha estat així.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera.
LA SRA. C O N S E L L E R A D ’H IS E N D A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El primer que he
de dir és, o el primer que vull tenir són unes paraules
d’agraïment per la participació de la UME, de la Unitat Militar
de l’Estat, a la darrera catàstrofe de Sant Llorenç que ha estat

També li volia indicar que no vegi en això cap tipus de mala
interpretació entre altres coses perquè vostè a l’entrevista que
va fer fa poc ja insinuava que nosaltres, l’opo sició,
polititzàvem aquest tema; no sé d’o n s’ho treu. Vostè ha
d’entendre que la funció nostra evidentment és fer les
preguntes que s’han de fer i demanar com estan les coses i
crec que l’actitud ha estat prou exemplar per part de tots els
grups de l’oposició fins a aquest moment, i en tot cas ho
seguirà sent per part del nostre grup a partir d’ara. Ara, això no
vol dir, evidentment, callar.
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Vull aprofitar també per acabar la meva intervenció agraint
a tots els cossos, evidentment a la UME, però també a la resta
de forces civils i militars que han fet feina aquests dies...
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. C O N S E L L E R A D ’H IS E N D A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
... local, autonòmica i insular per...

Sr. Pericay...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

... a la tragèdia de Sant Llorenç -sí, de seguida acab- per la
seva...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
... inestimable ajuda. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
LA SRA. C O N S E L L E R A D ’H IS E N D A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, precisament la
compareixença d’avui capvespre jo la vaig demanar a iniciativa
prò pia per donar una explicació del que ha passat davant
d’aquesta tragèdia i catàstro fe a Sant Llorenç. També li
agraesc l’actitud responsable que crec que ha de tenir
l’oposició davant d’aquesta situació i que hem d’estar més
units que mai davant d’una situació d’aquestes, com ens ha
demostrat la societat també com ha respost davant d’aquesta
situació.
Jo vull dir o vull destacar l’important paper i utilitat de la
UME en els casos d’aquestes tragèdies o catàstrofes que hem
viscut desgraciadament a les nostres illes, és important el
temps de reacció i de resposta que va tenir la UME en aquest
cas, el passat dia 9, en poques hores va estar ja activat i en
poques hores ja va ser aquí a l’illa de Mallorca i a Sant Llorenç
actuant. Ja li dic, el Govern de les Illes Balears col·labora de
forma estreta amb els convenis que hi ha i amb el destacament
o amb la instal·lació efectiva que es farà el més aviat possible
a Eivissa, però també és important, i no ho hem de deixar
perdre, no ho hem de deixar de tenir present, que també és
important dissenyar, dotar i formar uns bons co ssos
d’emergències de totes les institucions...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera...

I.2) Pregunta RGE núm. 11196/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jo sep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la implicació
en la reclamació del corredor mediterrani.
Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 11196/18,
relativa a la implicació en la reclamació del corredor
mediterrani, 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:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Conseller, darrerament s’ha activat el debat social al
voltant de la necessitat del Corredor Mediterrani, dic “s’ha
activat” perquè evidentment és una reivindicació molt antiga
que ha passat per diversos episodis, el més rocambolesc dels
quals és quan el Govern central liderat pel Partit Popular
pretenia que aquest corredor mediterrani passés per Madrid.
Deia idò que s’ha reactivat aquesta reivindicació que
bàsicament consisteix a demanar, a reclamar una doble
plataforma ferroviària per a tot el que seria la cornisa
mediterrània, una per a passatgers i l’altra per a mercaderies.
Aquesta reactivació ha anat liderada bàsicament pels
empresaris valencians que han organitzat actes a Madrid, per
descomptat, perquè és on es decideixen gran part d’aquestes
coses, però també a Andalusia, a Múrcia, a València mateix, a
Catalunya i tinc la impressió que les Illes Balears han quedat
absents o han quedat al marge d’aquest debat.
Ens pot... algú pot pensar que ens queda molt enfora, és a
l’altra banda del mar aquest corredor mediterrani, però és
evident que nosaltres som molt més que una simple regió
adjacent a aquest corredor com poden ser, per exemple, Aragó
o Castella-La Manxa, per a nosaltres aquest corredor
mediterrani és una eina fonamental de competitivitat de les
nostres empreses. Hem de tenir en compte que cada any
entren als ports de les Illes Balears, d’acord amb les dades de
l’Autoritat Portuària, més de 10 milions de tones mètriques de
mercaderies i en surten més de 4 milions, de tones mètriques,
que evidentment tenen origen i destí als ports de Barcelona i
València, que són uns nodes fonamentals d’aquest corredor
mediterrani.
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És per això que li deman: quina és la postura i la
implicació del Govern en la reivindicació d’aquest corredor?
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.
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Si nosaltres en formam part llavors podrem tenir part
també d’aquestes ajudes, i la feina que ha fet aquest govern al
llarg d’aquests tres anys és fer possible que Balears també
sigui directament Corredor Mediterrani. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells per
l’oportunitat de poder explicar també un poc la feina que hem
fet entorn d’aquesta qüestió.
A la Unió Europea són nou corredors que volen cosir tota
Europa amb una gran xarxa que vagi i que permeti un transport
àgil, un d’aquests nou corredors és el Corredor del
Mediterrani, que parteix des d’Algesires i se’n va més enfora
de Budapest cosint tot l’arc mediterrani nord, i aquí, vostè hi
ha fet referència, dins d’aquest corredor mediterrani les Illes
Balears no en formen part.
El 85% del pressupost europeu va destinat directament a
aquests corredors del mediterrani i les Illes Balears queden
fora d’aquests corredors.
Què ha fet el Govern de les Illes Balears al llarg d’aquests
tres anys? Treballar per fer possible que les Illes Balears
també formin part del Corredor Mediterrani perquè no és
només xarxa ferroviària, que també seria molt important per
a nosaltres aquí, també és xarxa vinculada al transport marítim
i també, per què no, aeroportuària.
I davant d’açò no tenim oportunitat de poder assolir part
d’aquests recursos econòmics i hem batallat al llarg d’aquests
tres anys per fer possible que les Illes Balears, que Palma
formi part del Corredor Mediterrani.
Ho hem fet a través del Comitè de Regions on hem
presentat esmenes avalades per tot el Comitè de Regions per
tal que les Balears formin part d’aquest Mecanisme Connectar
a Europa on hi ha assignats els recursos econòmics, amb la
finalitat que siguem part d’aquest corredor mediterrani i no
únicament un element de capil·laritat del quals ens puguem
sentit beneficat de manera indirecta.
Les passes que hem fet fins ara han donat prou bons
resultats. El Comitè de Regions s’ha fet nostra la proposta que
nosaltres havíem plantejat i de fet s’ha incorpo rat ja al
Mecanisme Connectar Europa que en aquests moments està
essent tramitat davant del Parlament Europeu i davant de la
Comissió Europea, i la previsió és que dins el primer
trimestre de l’any 2019, de l’any que ve, sigui ja aprovat aquest
nou mecanisme que estableix una inversió de 42.265 milions
d’euros, el 85% dels quals, anirà a aquests corredors.

Gràcies, Sr. President. És fonamental que les Balears
estiguin en aquest corredor, Sr. Conseller, perquè amb aquest
finançament que vostè ha detallat podrien fer-se reformes en
les instal·lacions portuàries dels nostres ports fonamentals.
Actualment tenim que la major part de la mercaderia que
entra i surt ho fa... a través d’unitats rodades i el transit de
contenidors, tot i que és important, entren més de... es mouen
més de 120.000 unitats de contenidors a l’any, a causa de les
limitacions de les instal·lacions portuàries està més limitat
del que tocaria. I està clar que la intermodalitat, és a dir, la
possibilitat de fer arribar mercaderies i de fer-les sortir en
diferents formats és fonamental per abaratir costos i per tant,
per fer més competitives les nostres empreses.
Per tant, perquè part d’aquest finançament serveixi per
millorar aquest trànsit de mercaderies és fonamental que les
Illes Balears formin part d’aquest corredor i, per tant, té tot el
suport del nostre grup per assolir els o bjectius que ens ha
indicat. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Sr. Conseller? Gràcies.
I.3) Pregunta RGE núm. 1119 8/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa al Museu de Mallorca.
Doncs passam a la tercera pregunta RGE núm. 11198/18,
relativa al Museu de Mallorca, que formula el diputat Sr. David
Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Martínez.
EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:
Gràcies, Sr. President, públic present i persones que ens
veuen per IB3 en directe, treballadores i treballadors de la
Cambra, molt bon dia a tots i totes.
El Museu de Mallorca, a la seu ubicada a Palma, al carrer
de la Portella número 5, es troba en un edifici construït al
segle XVI a la casa palau del Comtes d’Aiamans, coneguda
popularment com a Ca la Gran Cristiana. Aquest museu,
malauradament, pateix des de fa dècades una dolenta gestió
que fa que sigui per darrera tant en visites, divulgació,
investigació i gestió al Museu de Menorca, o fins i tot al de
Son Fornés a Montuïri. Molt freqüentment hi ha humitats dins
del museu provo cades per la condensació provocada pel
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defectuós sistema de climatització, que fa que es facin malbé
algunes peces exposades i que ha provocat la restauració de
peces afectades per aquestes humitats. Alguna de les peces
que ara s’ha de restaurar ja es varen haver de restaurar fa anys
i pel mateix motiu.
Tal i com va dir la setmana passada, Sra. Consellera, no hi
ha hagut un manteniment ni reparació adequades del sistema
de climatització i el problema persisteix. Es té coneixement
d’aquesta situació com a mínim des de l’any 2011, com va dir
vostè, fa 7 anys i no s’ha arribat mai a solucionar. Ens sorprèn
i molt que aquest greu problema no s’hagi encara solucionat.

l’empresa per qüestions òbvies, amb la qual cosa no es tenia
una estabilitat, però els contractes oberts tarden molt més a
fer-se. Però he de dir que precisament va saltar la notícia quan
la situació estava estabilitzada. Va haver-hi un informe que va
entrar a la conselleria, a la Direcció General de Cultura dia 13,
i la directora general dia 14, no va tardar ni 24 hores, en tenir
una reunió amb els tècnics d’urgència per actuar. I el 5
d’octubre la situació estava plenament estabilitzada.
Queda molta feina per fer, però el seguiment i la
preocupació és constant. Gràcies per la pregunta.
EL SR. PRESIDENT:

Des de Podem ens preocupa i molt aquesta situació i per
açò li demanem, Sra. Consellera, sobre aquest tema, i li
preguntem: des de quan es té constància des del GOIB de les
mancances en la conservació de les peces del Museu de
Mallorca derivades de problemes de gestió?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula la Sra. Consellera
Francesca Tur.
LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):
Gràcies, Sr. President. Bé, li agraesc la pregunta perquè
em permetrà ampliar les explicacions que vam donar la
setmana passada i crec que vostè n’ha fet un bon resum.
Problemes amb la climatització en el Museu de Mallorca
n’hi ha hagut sempre, fins a l’any 2013 perquè no existia el
sistema de climatització. I a partir de juny del 2015, quan es
va recepcionar, perquè es va constatar des del primer moment
per part de la llavors direcció del museu, que el sistema de
climatització instal·lat no era en absolut adequat per a la
climatologia i les característiques de l’illa de Mallorca.
A partir d’aquest mo ment, principalment a partir de
principis del 2016, la direcció, la llavors directora, ja va enviar
cartes al ministeri destacant i denunciant aquest fet i els
problemes greus que patia la climatització del museu i, per
tant, de les peces. De fet, a l’any 2017 a una visita del que era
llavors director general de Belles Arts, el Sr. Luís Lafuente,
amb la directora general de Cultura, varen visitar el museu i a
partir d’aquella visita on se li va mostrar la situació, es va fer
una intervenció d’urgència que també comentava la setmana
passada, amb una inversió de 85.000 euros. Per tant, res a dir
de l’actuació immediata que va tenir en aquest moment i en
aquest cas concret el ministeri.
Però sí que és veritat que els problemes de climatització,
so bretot en els canvis d’estació, sempre es presenten i
continuen. Precisament per això, des del març es va començar
a treballar amb un contracte obert, primer perquè la Llei
Montoro així ens obligava, i perquè abans s’havia fet a través
de diversos contractes menors que no es podia repetir

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Martínez té vostè la paraula.
EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:
Gràcies, Sra. Consellera per la seva resposta. I s’ha aclarit
un poc més la informació que fins ara es tenia, sobretot el que
més ens preo cupava és des de quan es coneixen aquestes
deficiències i, el més important, què es fa des del Govern per
solucionar-ho. I com vostè ha dit, també hi ha més problemes
encara per solucionar.
I per açò no sé si té temps de respondre, quina és la seva
opinió sobre com solucionar aquests problemes que encara
continuen, sobretot en la gestió del Museu de Mallorca i si
seria possible, o té previst, fer alguna auditoria externa per
poder solucionar, almenys poder diagnosticar problemes que
hi hagi per poder trobar una bona solució. Creiem que és
important modernitzar la cultura a les nostres illes i apropar
els museus a la gent i a les persones perquè puguin gaudir del
nostre patrimoni.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martínez. Sra. Consellera té vostè la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):
Molt breument perquè no tenc temps. Estic completament
contenta i vull defensar la feina feta per les dues direccions
dels darrers anys i per la feina dels tècnics que hi estan damunt
i la tenen com a màxima prio ritat. I torn dir que estarem
vigilants i precisament la voluntat es demostra creant més
places, com així fa aquest Govern i dóna més pressupost al
museu, com així també fa aquest govern.
La preocupació és absoluta...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera...
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LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.
EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 1 1199/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l’habitatge
buit.
Doncs passam a la quarta pregunta, la RGE núm. 11199/18,
relativa a l’habitatge buit, que formula el diputat Sr. Aitor
Morrás i Alzugaray del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, crec que sí
s’ha de ser prudent amb el maneig de les xifres a l’ho ra de
donar per certes determinades d’elles, però evidentment en
qualsevol cas crec que la Llei 6/2017, de comercialització
d’estades turístiques en habitatges, sí que ha tingut un efecte
en relació amb la capacitat d’incrementar l’oferta vinculada a
l’habitatge residencial, i jo parl com a conseller d’Habitatge,
que sap vostè que treballam dia a dia per intentar trobar
fórmules que permetin incrementar aquesta borsa d’habitatge
residencial, i evidentment en faig una valoració positiva, com
pertoca.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Sí gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no hace ni una
semana que en el Foro Vacacional se anuncia que un 75% de
las viviendas turísticas comercializadas en plataformas on line
dejan de ser anunciadas en las mismas, lo cuantificaban en
unas 35.000.
Mire, nosotros co nsideramos que este número es
demasiado optimista, sobre todo por la poca capacidad de
inspección que se está demostrando en to das las islas, para
que se materialice de una vez por todas las pretensiones de la
Ley de estancias turísticas, que prohíbe el alquiler vacacional
en plurifamiliares. Ojalá fueran ciertas esas cifras, ya sabemos
que no, que no todas estas viviendas están pasando al mercado
anual.
Computando de forma pesimista estos datos, pensemos
que tan sólo se han dejado de anunciar un 20%, supondrían
7.000 de las anunciadas, voy a ser más pesimista, supongamos
que con sólo un 10, serían 3.500. Con esa cifra, ese número,
ya supone el do ble de las gestionadas actualmente por el
IBAVI, ya es un número suficientemente grande de captación,
o de posibilidad de movilización de esas viviendas hacía el
alquiler anual. Es importante que esto pase, porque así se
enfría el mercado del alquiler y bajan los precios de vivienda
a medida que van incorporando viviendas a este mercado.
Nos parece que es una buena oportunidad para ejecutar, si
no lo ha hecho ya, y ya nos dirá, Sr. Conseller, los 2 millones
dotados en el presupuesto para emergencia habitacio nal.
Entendemos que esta función de fomentar la movilización de
estas viviendas que estén vacías al mercado anual, corresponde
a la Oficina de Vivienda Vacía.

A partir d’aquí, què pot succeir a partir d’ara? Home, els
escenaris també són diferents, perquè sembla que vostè ara ho
lliga a què tots aquests habitatges són propietat de grans
tenidors, quan realment tampoc no té per què ser així, sinó que
també hi ha una part que serà d’habitatge i de ciutadans
particulars, que tindran un habitatge o en tindran dos, i que aquí
devora evidentment hi ha totes les possibilitats que un ciutadà
propietari d’aquests habitatges pot tenir, per fer-ne l’ús que
pertoqui.
Què ha de saber aquest ciutadà? Aquest ciutadà ha de saber
que hi ha un paquet de mesures fiscals que estimulen
precisament la mobilització d’aquests habitatges, deducció per
al lloguer a menors de 36 anys, famílies nombroses, amb
persones amb discapacitats que suposa una deducció del 15%
i dels lloguers fins a un màxim de 400 euros; que hi ha
deducció d’assegurances d’impagament d’habitatge,
precisament per aquella por que de vegades tenen de si em
faran malbé el pis, que hi ha deducció per a aquesta
assegurança; que hi ha deducció dels lloguers per al trasllat
entre illes per motius de treball d’un 15% de deducció; que hi
ha deducció d’inversions a la millora de l’habitatge.
Quan aquí devora hi ha (...) que és important i que està bé
que els ciutadans la coneguin, i evidentment després n’hi ha
una altra: què succeeix amb els grans tenidors? I aquí devora
el que sí li puc dir és que tenim tota una oficina d’inspecció
que el que farà serà precisament fer el seguiment de la
propietat d’aquests grans tenidors, i si queden i hi ha
habitatges buits, l’obligació de cedir-los a l’IBAVI, perquè
puguin ser gestionats, en aquest cas sí, per part de
l’administració pública.
Moltes gràcies.

Y por eso le preguntamos Sr. Conseller, si tiene pensado
el Govern hacer algo con estos pisos que han dejado de ser
comercializados turísticamente y si se mantienen vacíos,
pasen a movilizarse al mercado anual.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Morrás té vostè la paraula.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Sí gràcies, Sr. Conseller. Claro que hay muchas medidas,
porque todas han sido adoptadas legalmente... o han sido
legisladas por este Parlamento, pero no me ha dicho, nos ha
comentado qué deben saber los ciudadanos, pero no me ha
dicho cómo lo deberían saber. Y cómo lo deberían saber se
supone que son las acciones que tiene que llevar a cabo su
conselleria. Por ejemplo, campañas de sensibilización del
problema de la vivienda para que los propietarios alquilen, los
pequeños propietarios, no nos referíamos únicamente a los
grandes propietarios.

I.5) Pregunta RGE núm. 11194/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la modernització dels establiments
turístics.
Passam a la cinquena pregunta, la RGE núm. 11194/18,
relativa a la modernització dels establiments turístics, 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:

Promoción del programa de cesión de viviendas al IBAVI
a cambio de una rehabilitzación, o una mo dernización de la
vivienda. Eso es lo que deberían saber a través de la publicidad
que debería hacer su conselleria, o lo entendemos así.
Y sobre todo la captación de viviendas puente, destinados
a alquiler social mientras se construyen las viviendas de
protección oficial por parte de la conselleria.
Ponga en marcha y bien dotada de personal en todas las
islas la Oficina de Vivienda Vacía, y verá co mo puede
gestionar todo este asunto, conseller.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies. Ha complementat vostè amb altres accions
que fem des de la conselleria, no he volgut fer la relació de
totes les accions en matèria d’habitatge que impulsam, veig
que vostè les coneix perfectament, i és una feina en què fem
difusió a través de campanyes; és cert que tal vegada podrien
ser més ambicioses aquestes campanyes de publicitat, però sí
que en fem difusió.
Li he de dir que dijous hi ha Mesa de l’Habitatge, que
permetrà abordar precisament la cessió de grans tenidors, i
podem fer ja un repàs de tots aquells habitatges que han cedit
els grans tenidors per, a partir d’aquí, ara poder-los gestionar
des de l’IBAVI.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Encara que
consider que em trobaré dues consignes i paraules buides, vaig
a les xifres, a veure si amb les xifres podem fer un debat
realment constructiu. I les xifres quines só n, de la
modernització turística? Les xifres és que mai no havien
caigut tant, d’ençà que es va co mençar aquesta política de
modernització turística mai no havien caigut tant els projectes
com a través de la llei d’aquest govern, de la Llei 6/2017.
Amb aquesta llei, transcorregut un any de la seva aplicació,
s’han presentat 13 projectes de modernització. Això vol dir
que en relació amb el 20 11, pacte de progrés, aquests
projectes suposen un 38% dels que es varen presentar el
2011, un 21% dels que es varen presentar el 2012, un 4% dels
que es varen presentar el 2015. Això són xifres oficials del
Govern de les Illes Balears. És a dir, està claríssim que han
caigut en picat els projectes que es presenten per modernitzar
establiments turístics de les Illes Balears, i això és
conseqüència de la seva llei, i per tant és hora que el Govern
repensi aquesta llei, perquè aquesta llei no funciona per
augmentar la qualitat dels nostres establiment.
Se’m dirà que ja n’hi ha molts que han fet obres de
modernització. Sí, però n’hi ha molts que no les han fetes, i
sobretot la modernització és continuada, perquè una vegada
s’han fet cada cert temps els establiments s’han de tornar a
modernitzar i per tant han de tornar a fer obres, i aquesta llei
no els permet fer aquesta mo dernització. És hora que es
plantegin; les xifres canten. A veure si són capaços de canviar
aquesta política que ens du cap a la impossibilitat que els
hotels facin modernització.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta, la
Sra. Bel Busquets.
LA SRA. VICEP RESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, no només
s’assembla al Partit P opular en el fet que fa la mateixa
pregunta que va fer la setmana passada, sinó que també s’hi
assembla en el modus operandi, perquè també contesta abans
que se li doni la resposta, contesta i fa la pregunta.
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Però li ho tornaré a repetir: vostè diu paraules buides. Les
paraules són plenes de contingut, i el Parlament és la seu de
les paraules, també li vaig contestar. P erò és que li he
contestat quatre o cinc vegades aquesta pregunta. La hi torn
contestar.
Miri, la nostra normativa s’acull a paràmetres de qualitat i
de sostenibilitat. Vostè les troba buides de contingut, jo crec
que tenen tot el contingut del món. De fet és el contingut que
marca la Comunitat Europea. La sostenibilitat és la base de
l’economia, de la societat i del medi ambient, i la nostra
disposició addicional tercera es basa en aquests paràmetres,
qualitat i sostenibilitat. Si s’han d’acollir a modificacions que
suposin un creixement ha de ser en àrees comunes i responent
a eficiència energètica. Aquesta és la nostra política i per
aquesta avançam.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Silenci, per favor. Sr. Melià,
té vostè la paraula.
EL SR. MELIÀ I QUES:
La seva política durà que no hi hagi projectes, ni de qualitat
ni de sostenibilitat. Ningú no es presenta, cauen en picat, no
va... ni quan el segon pacte de progrés, vostès van molt per
darrere del segon pacte de progrés, del que vostès varen votar.
Si el problema és que no allargarem temporada, els
establiments no invertiran en qualitat, i aquest és el problema
de fons i vostès no hi volen fer front i no ho volen entendre.
Si no hi ha cap pro jecte de modernització avançarem o
retrocedirem? Aquesta és la realitat, que no... Bé, veig que el
president no em dóna temps, per tant aquí podem mantenir el
debat.
La qüestió... la qüestió de fons és aquesta, que més enllà de
les seves paraules de sostenibilitat, i que aposten per la
qualitat, en realitat obliguen els hoteleres a no poder fer les
obres que efectivament serien de qualitat. Quan vostès
bravegen que la planta s’ha modernitzat, quan vostès bravegen
que hem augmentat les estrelles dels establiments i per tant
hem augmentat la qualitat i també els sous dels nostres
treballado rs a l’hostaleria, resulta que vostès frenen en sec
aquesta política d’èxit.
I crec que transcorregut un any i després de reiterades
preguntes les xifres avalen les opinions d’aquest grup
parlamentari, que vostès no van per bon camí en el tema de
modernització turística.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):
Moltes gràcies, Sr. President. Supòs que serà magnànim
amb el temps, però seré molt breu perquè és molt clar.
És cert que hi ha hagut un alentiment en les reformes, però
les que s’acullen a la disposició addicional tercera. Per què?
Perquè tenim un 9 0% dels establiments que ja estan
reformats, sí, i quan hi ha unes reformes ha de passar un temps
perquè tenim els hotels més joves de tot l’Estat espanyol, en
vàrem parlar a un fòrum de turisme; perquè tenen una vida de
sis anys de mitjana, per això també; i, tercera, perquè la gran
quantitat de refo rmes, com que no es boten paràmetres
urbanístics, es tramiten a través dels ajuntaments, i les
llicències es demanen directament als ajuntaments, perquè no
necessiten acollir-se a una altra disposició.
Per tant es continua..., la nostra oferta hotelera és de
qualitat, la nostra oferta hotelera té un rendiment...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Busquets...
LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Busquets i
Hidalgo):
... perquè pot gaudir d’un gran augment de preus. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera... Gràcies. Gràcies, Sra. Consellera.
I.6) Pregunta RGE núm. 11201/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l’acord entre el Govern
central i Podemos en relació amb els pressupo sts
generals de l’Estat per al 2019.
P assam a la sisena pregunta, la RGE núm. 11201/1 8 ,
relativa a l’acord entre el Govern central i Podemos en relació
amb els pressuposts generals de l’Estat per al 2019, que
formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Cladera, no podrà dir que no haguéssim avisat: els
pressuposts generals de l’Estat del 2019 no són creïbles. No
ho diem nosaltres, ho diu Europa: ingressos ficticis, despeses
infradotades, més dèficit, més deute..., un disbarat que ha fet
saltar totes les alarmes. Aquests pressuposts són, a més, un
saqueig a les butxaques dels ciutadans; ja no és que pugin les
cotitzacions a la Seguretat Social brutalment i l’impost al
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diesel, és que també volen posar un impost a la banca amb la
repercussió sobre els seus clients.
(Remor de veus)
No, no, els que ho pagaran seran els clients! Impost a les
primes d’assegurances, que ho pagaran també els clients.
Eliminació de deduccions...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci!

la convivència. S’acaba amb el mal que havien fet els set anys
del Sr. Rajoy.
Seria molt més positiva aquesta... per tant la valoració que
nosaltres feim és positiva, perquè a més va to talment en
concordança amb les polítiques que hem iniciat aquesta
legislatura amb els acords pel canvi, i seria molt més positiva
si els senyors del PP o el Partit P o pular i Ciutadans
permetessin que la flexibilització que dóna Europa a Espanya
s’aprovés, i que poguéssim aprovar aquests pressupostos amb
un 1,8% de l’o bjectiu de dèficit. Això permetria encara
millorar els serveis públics i les polítiques públiques que
acaben millorant la vida dels ciutadans.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
... a l’impost de societats, etc.
Aquests pressuposts acabaran amb la reactivació
econòmica i tornaran a generar atur. No ho diem nosaltres, ho
diuen els principals economistes.
Sra. Cladera, Chiqui para los amigos, quina valoració fa
el Govern d’aquests pressuposts? Moltes gràcies.

Hauran de donar explicacions, tant el Partit Popular com
Ciutadans, del perquè obstaculitzen aquesta millora dels
serveis públics. Els agraden les retallades, senyors del Partit
Popular, els agraden les retallades.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Camps, té vostè la paraula.

(Remor de veus)
EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps.
(Alguns aplaudiments)
Silenci, per favor. Té la paraula la Sra. Consellera Catalina
Cladera.
L A S R A. C O N S E L L E R A D’HISEND A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci... Silenci, per favor.
L A S R A. C ONSELLER A D ’H IS E N D A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Sr. Camps, li demanaria seriositat, que som a una cambra
parlamentària.
El primer que vull fer és posar en valor l’acord del Govern
d’Espanya amb Podem, perquè després de set anys de Rajoy
hem pogut revertir la situació dolenta que havia creat el
Go vern d’Espanya anterior, el govern del Sr. Rajoy. Per
primera vegada començam a veure com es podran revertir les
retallades, es recuperen els drets i les llibertats, es posa com
a prioritat l’agenda social, que havia quedat abandonada, i
s’aposta per la redistribució de la riquesa, la cohesió social i

Sí, Sr. President. Miri, Sra. Cladera, els pressuposts del
2019 són nefastos, per molt que vostè intenti justificar el que
és injustificable, però és que la posada en escena que fa el
Govern i el seu soci principal es converteix en un vodevil de
dubtosa qualitat i de molt mal gust, que Pablo Iglesias, com si
fos l’enviat especial del Govern, passegi els pressuposts per
les presons...
(Remor de veus)
Sí, sí, sí...
(Remor de veus)
... i demani el suport...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
... que demani el suport a pròfugs de la justícia, açò és un
insult al nostre estat de dret i és una galtada als principis
bàsics de qualsevol democràcia avançada. Que el president i
do ctor Pedro Sánchez hagi nomenat de facto co m a
vicepresident econòmic aquell mateix que assessorava països
com Veneçuela és per posar-se les mans al cap.
(Remor de veus)
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I si a açò hi afegim la reunió de ZP amb Otegui, certament
és un còctel explosiu que fa empegueir, i fa empegueir i de
quina manera...
(Remor de veus)
... a qualsevol que tengui un mínim de sentit comú, un sentit...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor. Silenci!
EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
Sra. Cladera, els pressuposts del 2019 són un xurro, són un
xurro de per si, no hi ha per on agafar-los, són una destralada
a les butxaques de les classes mitjanes i treballadores, als
petits empresaris...
(Remor de veus)
... als autònoms, són una tornada a la festa de la despesa, al
dèficit, a més deute i a més atur, són un monumental error. I
si vostè avui fos intel·lectualment honesta reconeixeria que
aquests pressuposts són una mala notícia per a tots, però per
si açò no fos suficient hi afegim que s’estan utilitzant els
pressuposts per blanquejar...
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EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
L A S R A. C O N S E L L E R A D’HISEND A I
ADMINISTRACIONS P ÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Però, Sr. Camps, jo li parlaré dels pressuposts de l’Estat
perquè crec que val la pena posar-los en valor. Li enumeraré
les coses que fa i bones coses que fa aquest pressupo st:
revaloració de les pensions, salut universal i reversió del
copagament, augmenta les beques, material escolar gratuït,
reducció de les taxes universitàries, universalització del zero
als tres anys, augment del 40% de la dependència, augment del
salari mínim interprofessional fins a 900 euros, regulació del
Pla de lloguer d’habitatge i augment del parc públic
d’habitatges, reforma fiscal més progressiva, per ser més
justos, Sr. Camps, augment de l’autonomia local, tot això per
afavorir la classe mitjana i per afavorir també l’estabilitat
econòmica d’aquest país.
Sr. Camps, per primera vegada, després de set anys, veiem
un govern d’Espanya, que està també i vull valorar l’acord amb
Podem, que reverteix la situació que havia deixat amb les
reformes que havien fet els senyors del Partit Popular i que
pensa en tothom, crea igualtat d’oportunitats, i crea...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

... a colpistes, a terroristes i a fugats de la justícia...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Camps, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I.7) Pregunta RGE núm. 1120 2/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions
a la central tèrmica de Maó.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
Silenci, per favor.
L A S R A. C O N S E L L E R A D’HISEND A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. P resident. Pensava que volia parlar de
pressuposts, però veig que vol parlar de tot. Jo el primer que
hauria de dir és qui és a la presó són els senyors del Partit
Popular amb sentències fermes per finançament il·legal,
corrupció...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

P assam a la setena pregunta, la RGE núm. 11202/1 8 ,
relativa a les actuacions a la central tèrmica de Maó, que
formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Sugrañes.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Gràcies, Sr. President. La central tèrmica de Meno rca
genera el 61% de les emissions de diòxid de carboni i
constitueix a dia d’avui el principal focus d’emissions
contaminants atmosfèriques a la nostra illa.
La Comissió Europea exigeix l’aplicació de la directiva
d’emissio ns industrials per reduir aquest impacte
mediambiental, amb data límit 3 1 de desembre de 2019.
Aquest passat mes d’agost, des de la Conselleria de Territori
i Energia del Govern, van anunciar que el Govern d’Espanya
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preveu destinar 15 milions d’euros al projecte de refrigeració
de les turbines de la central que permetrà reduir les emissions.
Però vet aquí que aquí és on surt la trampa, com hem sabut
després, perquè la reducció de les emissions només s’aplicarà
a dos dels vuit equips generadors instal·lats, una inversió
mínima que ja ha provocat la queixa i advertència d’Endesa,
companyia que genera l’electricitat de Menorca.
Per tant, quines gestions pensa dur a terme el Govern del
pacte per aconseguir que aquesta actuació tan necessària es
dugui a terme almanco a tres dels vuit motors?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.
EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Duim tres anys, tres anys
reclamant del Govern d’Espanya la necessitat d’invertir a la
central del port de Maó. Hem fet estudis, hem fet propostes
i li hem dit mil vegades al Go vern d’Espanya, si no fa les
inversions necessàries abans de dia 31 de desembre del 19, la
central del port de Maó haurà de tancar. I durant aquests tres
anys el Govern del Partit Popular del Sr. Rajoy no ens va donar
mai cap resposta, no va prendre mai cap decisió, ni el ministre
d’Energia, ni el secretari d’Estat, ni la directora general
d’Energia, durant tres anys no la vam veure ni una sola vegada
no a l’illa de Menorca, no, a totes les Illes Balears, no es va
preocupar mai.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sugrañes, té vostè la paraula.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Doncs, Sr. Conseller, estic contenta que avui mateix li hagi
fet aquesta pregunta si provoca que demà mateix anirà a parlar
amb la ministra. Miri, la ministra ve a Menorca de vacances,
per tant, no ha vengut ni una ni dues sinó que ja fa molts d’anys
que ve de vacances a Menorca.
Miri, li he de dir que vostè acostuma a treure pit i a posarse medalles que no li corresponen perquè resulta que quan va
arribar el Govern del Sr. Sánchez ara, doncs ja es varen trobar
amb tota la tramitació enllestida, per tant, la ministra de
Transición Ecológica, la Sra. Teresa Rivera, es va limitar a
signar el mes de juliol la disposició corresponent.
P er tant, Sr. Pons, miri, oblidi, oblidi..., perquè jo estic
d’acord que vostè encara no s’ha assabentat que governa el Sr.
Sánchez, perquè cada vegada em parla del Sr. Rajoy, al Sr.
Rajoy ara el tenim de registrador a la... a Madrid, per tant,
oblidi’s d’això, vostès són els que go vernen i vostès no ho
aclareixen. I ara vostè..., i d’una vegada per totes digui, 15
milions per dues turbines amb això no s’arregla, li ha dit
Endesa. Per tant, posi’s les piles, Sr. Pons, perquè em sembla
que vostès segueixen encara... necessiten sempre el mantra del
PP i del Sr. Rajoy per justificar el que no poden justificar.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Però hi va haver un canvi, un canvi per a bé, i el Govern del
Sr. Sánchez, amb nova ministra responsable d’Energia en tres
mesos ha estat dues vegades a Menorca, es va reunir amb totes
les entitats, fins i tot es va reunir amb vostè, va escoltar
tothom i va prendre decisions, les decisions que ha pres:
modificació de la planificació estatal per Consell de
Ministres; ha aprovat una llei que suprimeix l’impost al sol i,
efectivament, ha impulsat una ordre ministerial per establir les
inversions a la central del port de Maó.
A aquesta ordre ministerial el Govern de les Illes Balears
hi ha presentat al·legacions, perquè creu que han de ser més
elevades aquestes inversions i, de fet, aquesta o rdre
ministerial que està ara en tramitació està previst que s’aprovi
prest. Demà mateix tenc una reunió amb el secretari d’Estat
d’Energia per analitzar les al·legacions que hem presentat com
a Govern de les Illes Balears, i estic convençut que demà
mateix li podrà donar la resposta definitiva del que suposa
aquesta modificació de l’ordre ministerial que garantirà les
inversions i que farà que siguin més de 15 milions d’euros per
tal que, abans de dia 31 de desembre de 2019, totes aquestes
inversions estiguin finalitzades de manera correcta.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Sí que renuncien prest del
seu passat, Sra. Sugrañes, sí que renuncien prest del seu passat.
Miri, la Sra. Teresa Rivera és ver que es va reunir amb
vostè, és ver que la va convocar, i van poder fer una reunió per
analitzar precisament, entre altres coses, la central del port de
Maó? Sí o no? Sí, açò ho hauria de reconèixer. Que ara surti
aquí i digui que, com que era de vacances... no, no, no, a fer
feina, a plantejar i a escoltar aquestes necessitats.
Jo li puc dir, durant tres anys no en vaig veure cap d’ordre
ministerial, cap ni una, no vam veure cap decisió, cap ni una,
i ara sí hi són. Demà, Sra. Sugrañes, quan acabi aquesta reunió
la trucaré i li diré com ha anat la reunió amb el secretari
d’Estat i ja veurà com haurà resolt una problemàtica que vostès
no varen ser capaços de plantejar.
Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia
Gómez.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.8) Pregunta RGE núm. 11203/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les obres al col·legi de
Sant Jordi a Eivissa.
Passam a la vuitena pregunta, la RGE núm. 11203/18,
relativa a les obres al col·legi de Sant Jordi a Eivissa, que
formula la diputada Sra. Maria José Ribas i Ribas, del Grup
Parlamentari Popular.
Ah!, doncs, aquesta pregunta decau per absència de la Sra.
Diputada.
I.9) Pregunta RGE núm. 11204/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la indemnització o plus
per residència en els pressuposts del 2019.
Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 11204/18,
relativa a la indemnització o plus per residència en els
pressuposts de 2019, 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, un dels principals
problemes de salut d’aquesta comunitat és la falta de
determinades especialitats mèdiques la qual cosa condiciona
un dèficit assistencial clar que vostè mai no ha reconegut, fins
i tot ha fet broma amb un vuit per u populista molt poc seriós
i fals.
Totes les comunitats amb els mateixos problemes que
aquesta, i aquí és més greu per la carestia de la vida, han pres
mesures de fidelització definitives; així, Canàries, Ceuta i
Melilla tenen compensació per residència. A Canàries só n
dobles els incentius de fidelització respecte de Mallorca i es
quintupliquen respecte de Menorca i d’Eivissa per a tots els
grups i categories professionals. Fins i tot a Formentera ja es
paga.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):
Gràcies, president, bon dia a tothom, diputats, diputades i
públic que ens acompanya. El plus de residència, Sr. Diputat,
està inclòs al pressupost del 2019 perquè tots els funcionaris
d’aquesta comunitat autònoma el cobren des de sempre, des de
fa molts d’anys. Això per començar la pregunta que crec que
no està massa ben formulada.
En qualsevol cas, li agraesc moltíssim la pregunta, mal
formulada i tot, però la hi agraesc moltíssim perquè ens
permet..., em dóna una altra vegada l’oportunitat de comparar
una legislatura com la seva, en què varen liderar en solitari la
retallada de drets dels treballadors, amb el que ha fet aquest
govern durant tres anys. Per tant, gràcies per la seva pregunta.
Durant aquests tres anys, com li he dit moltes vegades,
podríem haver avançat molt més si la situació de partida no
hagués estat tant terrible com ha estat per a tots els
treballadors públics i privats d’aquesta comunitat autònoma.
Avui podem parlar d’una gran recuperació de molts de drets
que es varen perdre i d’altres de nous, això vol dir una inversió
de 155 milions d’euros més que al 2015 en capítol 1; només
en capítol 1, 155 milions d’euros més. I per què 155 milions
d’euros? Perquè creiem en els treballado rs públics, tenim
un..., estan cobrant un 95% de la carrera professional, una de
les millors pagades de l’Estat, estan cobrant també el plus de
fidelització -com ha dit vostè- a Eivissa, a Menorca i a
Formentera, s’han recuperat dies lliures, dies de lliure
disposició, dies de baixa.
La setmana passada es va aprovar en la darrera mesa
secto rial la compensació del temps clínic que dediquen els
professionals que fan torns a passar la informació clínica.
Ja li dic: les diferències són molt grans. I sobretot: quan
vostès són a l’oposició sembla que els preocupen els
treballadors públics, quan fan un programa electoral també,
però quan són al Govern fan just el contrari del que han dit fins
aquell moment.
Gràcies.

Per tant, si volen, poden, perquè tenen 1.350 milions
d’euros més, però han votat sistemàticament en contra de
totes les propostes en aquest sentit que el Partit Popular els
ha plantejat des del principi de legislatura.
Per tant, Sra. Consellera, pensa incorporar aquesta
indemnització o plus per residència al pressupost del 2019?

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, té vostè la paraula.
EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President.
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, veig que mal
formulada i tot m’ha entès perfectament.
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Ara mateix el que hi ha és un greuge comparatiu amb
Canàries, malgrat tot el que vostè m’ha exposat aquí, perquè
existeix una absència de mesures de fidelització definitives
que ha determinat disfuncions assistencials durant to ta la
legislatura, per falta de determinat personal sanitari que no vol
venir a aquesta comunitat, a part que pel tema econòmic,
perquè sap que si ve s’incorporarà a plantilles insuficientment
cobertes que li impediran evolucionar professionalment.
I això és un cercle que vostè no ha estat capaç de rompre
amb quasi quatre anys, malgrat el seu discurs de què tot va bé,
com hem vist fins ara, i malgrat l’acordat a la Comissió de
Salut, de 8 de febrer de 2017, que l’instava a vostè a proposar
als sindicats d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat seguir amb
les nego ciacio ns d’aquelles mesures, incloses les
econòmiques, que suposassin una fidelització dels
professionals de les diferents àrees de salut.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.10) Pregunta RGE núm. 11280/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marg arita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la dotació d’una
unitat efectiva de la UME a les Illes Balears de forma
permanent.
Passam a la desena pregunta, la RGE núm. 11280/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 11205/18, relativa
a la dotació d’una unitat efectiva de la UME a les Illes Balears
de forma permanent, que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sra. Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:

Ho ha fet o tenim un altre incompliment parlamentari, Sra.
Consellera?
Vostè pot riure tot el que vulgui amb el vuit per u i amb la
formulació de les preguntes, però fins i tot la setmana passada
es varen anul·lar co nsultes a pediatria per falta de personal
sanitari a algun centre de salut i al planning de vacances i
permisos per a novembre i desembre falten substituts.
Per això al seu -esper- darrer pressupost li demanam
l’equiparació amb Canàries perquè, en cas contrari, podrem dir
que no ha fet res davant un dels principals problemes sanitaris
d’aquesta comunitat i malgrat les propostes del Partit Popular,
que seguirem fent als pressuposts del 2019.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):
En matèria de drets laborals, Sr. Diputat, no tenen cap
credibilitat. Miri, en aquest moment en què es convoquen les
oposicions hi ha més aspirants que places s’ofereixen. Els
sabrà greu, però és així. Per tant, som una comunitat atractiva
i li he dit moltes vegades.
Vol ajudar? Digui al Sr. Casado, el primer de tot que aturin
la seva verborrea i diguin-li que aprovin i que ajudin a aprovar
el pressupost de l’Estat que suposa un salari mínim
interprofessional de 9 0 0 euros, per exemple, o molt més
finançament per a aquesta comunitat autònoma. Així ajudarien
i recuperarien un poquet la credibilitat.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer lloc dirli que entenc que han estat unes setmanes molt dures i molt
complicades per a vostè, i per això aquesta pregunta va més en
l’incompliment o el no compliment d’un mandat parlamentari
quan fa sis mesos que es va aprovar en aquest parlament
l’estudi de crear una unitat permanent de la UME aquí a les
Illes Balears, que no en la seva activació pel que fa a les
inundacions que ha patit el Llevant de Mallorca.
Per això, sí que vull aprofitar per agrair la tasca que ha
realitzat la UME, però també els mitjans propis com els
bombers, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia
Local, els tècnics d’emergència, etc., on tots hem entès que
aquests cossos i forces de seguretat co m més prop dels
ciutadans, millor.
Per això li deman, i esper que avui sigui humil i sigui
honesta que crec que és el li to ca avui, que em digui
sincerament quines són les passes que han fet per poder tenir
una base de la UME fixa aquí a les Illes Balears i, si no ha fet
res, com ha contestat al Sr. Pericay, almanco sigui honesta i
digui que aquest govern no ha fet res.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera.
LA SRA. C O N S E L L E R A D ’H IS E N D A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, el primer que..., li puc
repetir la resposta que ja he fet al Sr. Pericay, però ja l’heu
escoltada, però sí que li he de dir dues coses que no he dit
abans, i és que quan es va crear a l’any 2005 la UME el Partit
Popular la va titllar de caprici faraònic, de malbaratament o
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d’invent del Sr. Zapatero. Veig que ja s’han co nvençut de la
utilitat d’aquesta unitat militar i dels bons fets que pot aportar
a la societat.
També li he de dir que la PNL que vostè diu parla
d’estudiar, no de dotar una unitat efectiva. Per tant, parla
d’estudiar, no hi ha un incompliment de la PNL perquè no és...,
sinó que es fa l’estudi.
Però també li he de dir una altra cosa, Sra. Prohens, vostès
han governant una sèrie d’anys, quatre anys, amb majoria
absoluta aquí que ha coincidit amb una majoria absoluta amb
el Govern d’Espanya i, per tant, no varen fer cap avanç ni un en
aquest sentit; sí que varen firmar a l’any 2012 un conveni, que
s’aplica, que és aquest de col·laboració i és el que aplicam o
hem aplicat a la darrera catàstrofe de Sant Llorenç.
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Miri, Sra. Consellera, li diré el que han fet a Sa Coma
d’Eivissa: en tres i mig han aconseguit una llicència d’obres,
en tres anys i mig; les obres no han començat i tampoc no han
fet millores als serveis propis com l’112, l’IBANAT o els
bombers, tampoc no han fet aquestes millores a la seu de Sa
Coma d’Eivissa.
Des del Partit Popular seguirem reivindicant i vostè ha dit
que cal revisar-ho tot...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Prohens...
LA SRA. PROHENS I RIGO:
... i jo li deman que revisi també les se...

I ja ho he dit i ho recordaré: es treballa de forma intensa a
Sa Coma, perquè a Sa Coma d’Eivissa hi hagi un destacament
o una residència per a militars de forma efectiva i de forma
permanent a fi de poder ajudar millor l’illa en casos de
catàstrofe.

EL SR. PRESIDENT:
... Sra. Prohens, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Prohens.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Prohens, té vostè la paraula.
Sra. Consellera, té vostè la paraula.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Vostè em torna comparar dues
coses que no són comparables, una legislatura passada en què
vàrem haver de gestionar la fallida que ens varen deixar vostès
i aquesta legislatura en què compten amb...

LA SRA. C O N S E L L E R A D ’H IS E N D A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, no ho volia fer, però
ho duia escrit, la duia preparada, per tant...

(Remor de veus)
(Algunes rialles i remor de veus)
... 1.350 milions d’euros més.
I jo li ho vull dir, jo li reconec la gran tasca de la UME,
sobretot amb un mallorquí, el Sr. Fulgencio Coll que hi està al
capdavant, i que estan plenament convençuts de la necessitat
de tenir una base fixa de la UME aquí a les Illes Balears
sobretot tenint en compte la nostra condició d’illes.
I no ho volia fer, però ho faré: vostè vol que parlem de
coses que s’han dit de la UME, “rèmores predemocràtiques
plenes de militarisme, de centralisme, d’autoritarisme, la
pregunta és, senyors diputats: quina és la situació de risc que
justifica una unitat permanent de l’exèrcit? El que vol el Partit
Popular és tenir un exèrcit per atemorir suficientment la
població per tal que ningú, doncs, no faci una passa
equivocada.”
Sra. Consellera, a aquestes alçades tots som esclaus de les
nostres paraules, però d’alguns (...) també alguns en seran
esclaus.

... i una altra cosa: la UME la paga, la UME la paga l’Estat,
supòs que no tenia cap importància, o no tenia cap
preocupació per al Govern de les Illes Balears, perquè no li
costa en recursos a la comunitat autònoma. Per tant, qui no
avançar més en poder posar una unitat efectiva aquí a les Illes
Balears varen ser vostès, el Partit Popular, que aquests
recursos no li costaven a la comunitat autònoma.
Quant a Sa Coma, el projecte o el conveni ve de la passada
legislatura, li ho he de recordar, quan vàrem arribar aquí el
vàrem engegar perquè estava aturat, el va firmar el Sr. Lafuente
i el vàrem haver d’engegar un altre cop. Aquesta legislatura
s’ha fet el projecte, s’ha donat la llicència, estam a punt de
començar les obres i, efectivament, apostam perquè hi hagi
una unitat efectiva o un destacament a l’illa d’Eivissa.
Jo Sra. Prohens davant d’aquesta circumstància, davant
aquesta catàstrofe que hem viscut, tot això que està passant
aquests dies, sí que demanaria responsabilitat de l’oposició i
que treballam de forma conjunta davant tot aquest tema pel que
fa als cossos d’emergència. I evidentment hem d’utilitzar la
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UME quan hi ha una catàstrofe com aquesta, la resposta i la
reacció ha estat admirable i la quantitat de recursos que han
aportat, però també vull destacar tot el paper dels cossos que
han fet aquí, que també s’han de reforçar, s’han de dotar, s’han
de formar i hem de treballar en aquest sentit.

Però, jo també li deman avui aquí davant els treballadors:
què ha fet per intentar evitar aquest tancament?
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

Però sí que deman responsabilitat i alçada de mires davant
una circumstància com aquesta, que crec que és una feina de
tots Sra. Prohens.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Consellera.
I.11) Pregunta RGE núm. 11206/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al tancament de
l’empresa CEMEX.
Doncs passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 11206/18,
relativa al tancament de l’empresa CEMEX, que formula el
diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Tadeo.
EL SR. TADEO I FLORIT:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Por supuesto saludar y
apoyar a los trabajadores de CEMEX, al comité de empresa a
quien nosotros, tras la reunión de ayer, les dijimos que
viniesen hoy aquí para buscar el apoyo de todos los partidos,
ya que ustedes ni siquiera no s llamaron para apoyarlos.
Mientras la Sra. Prohens, y en paralelo a la reunión del Govern
con la empresa CEMEX intentábamos frenarlo, ustedes
prácticamente y en la expresión del rostro de Prohens se veía
prácticamente que celebraban el cierre. Apoyen a los
trabajadores y trabajadoras.
(Remor de veus)

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot vull saludar els treballadors de l’empresa
CEMEX, que avui malauradament en lloc de ser al seu lloc de
feina són aquí i reivindiquen que la indústria en la qual fan
feina no es tanqui, i els vull dir que tindran tot el nostre suport,
com també el tindrà el Govern perquè açò no sigui així.

Apoyen a los trabajadores, no hagan lo que hicieron ayer.
Mientras el Gobierno se reúne con una multinacional para
evitar el cierre, ustedes critican al Gobierno, en vez de apoyar
a los trabajadores y a su comité de empresa, que están hoy
aquí representados. Eso es lo que debería hacer un partido
serio...

Ja pot dir que no Sr. Conseller, el cert és que en aquest
Parlament nosaltres hem dut el debat de la indústria aquí, hem
fet interpel·lacions, la vaig fer jo mateix, vam fer una moció
conseqüentment a aquella interpel·lació i també hem donat
supo rt i vo stè ho sap, a la Llei d’indústria, fins i tot al Pla
d’indústria aprovat per aquest Govern.

(Continua la remor de veus i alguns aplaudiments)

Però la realitat és que som a una legislatura on hi ha hagut
un creixement econòmic i al mateix temps tanquen indústries
i com sempre hem dit, sempre hem dit el mateix, que a
qualsevol lloc on la indústria es perd, difícilment es torna
recuperar. I jo crec sincerament que aquest Govern amb els
recurso s que té, amb el Pla d’indústria, amb la dotació
econòmica que té aquest Pla d’indústria, alguna cosa falla, Sr.
Conseller, i li dic que alguna cosa falla perquè ahir vostè va
tenir la primera reunió amb els treballadors i també amb
l’empresa. I ara hem d’intentar que l’empresa no tanqui i hem
de negociar amb una decisió empresarial que sembla ser, pel
que van manifestar ahir, és prou ferma.
I jo quan dic que alguna cosa falla és la prevenció. Què han
fet quan l’empresa ja havia anticipat, o ja se sabia que tancaria
algunes plantes en el territori d’Espanya? De les 7 en tanca 2,
una precisament aquí a Mallorca, a Lloseta. Què ha fet el
Govern? Què pensa fer és realment la pregunta?

EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):
Ustedes no lo harán nunca...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):
... ustedes no lo harán nunca. Cuando el Gobierno se reunía
con la multinacional, la Sra. Prohens criticaba al Gobierno,
ese es el patriotismo del P artido Popular que deja en los
balco nes cada vez que pisa la calle. Esa es su forma de
entender el patriotismo, en vez de ponerse al lado de la
sociedad, en vez de ponerse al lado de los trabajadores, hacen
el ejercicio de demagogia que hicieron ayer...
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(Remor de veus)
... que hicieron ayer.
Señores del Partido Popular, lo que necesita la sociedad,
lo que necesitan los trabajadores es el apoyo de todos los
grupos políticos de esta cámara, para refortalecer una comarca
como la de Lloseta, con lo que se puede ver afectado por el
cierre de una empresa como CEMEX.
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sabiendo lo que había y porque están cerrando determinadas
empresas aquí en Baleares, cuando nos llenamos la boca de
que no se tiene que cerrar ninguna industria en Baleares, ¿por
qué no actúa antes? Actuamos después, cuando la decisión está
tomada. Pues no, Sr. Conseller.
Senyors treballadors, tenen el suport -n'estic convençutde tota la cambra.
Moltes gràcies, Sr. President.

Ustedes ni siquiera se pusieron en contacto con los
trabajadores, ni con el Gobierno, ni dieron muestras de apoyo.
Lo hacen ustedes hoy aquí después de lo que hicieron ayer.
Sean responsables y sean serios y critiquen las medidas que
apoyaron en su momento que son las que facilitan ahora los
cierres de estas empresas multinacionales. Porque usted,
cuando está en la oposición, cuando están en el Gobierno
¿sabe lo qué dicen? Que son los mercados, y cuando están en
la oposición dicen que son los gobiernos. Ni una cosa ni la
otra, Sr. Tadeo, seamos serios, es una decisión multinacional
de una empresa con sede en Méjico, como saben, que la ha
tomado a nivel europeo, y que ahora nosotros trabajaremos en
intentar paliar los efectos más nocivos de dicha resolución.
Y ustedes deberían apoyar al Gobierno y ustedes deberían
apoyar a las organizaciones sindicales y ustedes deberían
apoyar a los trabajadores, en vez de venir aquí a politizar esto.
(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller té vostè la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):
Le puedo decir que ayer por la tarde recibí la llamada de la
ministra Maro to y estuvimos hablando de la situación de
CEMEX y ninguno de los cierres anteriores, ni el Sr. De
Guindos, ni el Sr. Nadal, pusieron al Gobierno al servicio del
cierre de las empresas que habían cerrado aquí durante los
últimos años, ni una llamada de apoyo. Y nos ha convocado la
semana que viene a las comunidades autónomas afectadas, a la
sede del ministerio con CEMEX y los trabajadores, porque es
un problema de Estado y hay que afrontarlo como un problema
de Estado.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller...
(Remor de veus)
Sr. Tadeo... -silenci per favor-, Sr. Tadeo, té vo stè la
paraula.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no siempre
un buen ataque es la mejo r defensa y creo que usted hoy
delante de los trabajadores y del comité de empresa hace un
mal favor. Yo aquí le pregunto...
(Alguns aplaudiments)
... le pregunto y fiscalizo lo que ha hecho el Gobierno, ¡faltaría
más!, ¡faltaría más! Y usted sale aquí como siempre chillando,
yo no le he chillado, eh, no hace falta que...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -no, no, yo le tengo que escuchar a usted, y usted no ha
contestado a nada.
Y ya le digo el problema, el problema que tiene, con
tantos, tantos recursos que tienen para gastar, que gastar sabe,
lo que pasa es que no sabe cómo gastar en eficiencia. Y

La ministra se puso a disposición, el Gobierno se puso a
disposición, el Govern se pone a disposición, ojalá los grupos
de la oposición estén esta vez a la altura de las circunstancias
y demos al apoyo a una empresa como la que está siendo
afectada...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):
... ahora mismo.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.12) Pregunta RGE núm. 11188/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la política
migratòria i humanitària.
Doncs passam a la dotzena pregunta RGE núm. 11188/18...
(Remor de veus)
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... -silenci per favor, silenci!-, relativa a la política migratòria
i humanitària, que formula la diputada Sra. María Montserrat
Seijas i Patiño del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Seijas.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Sra. Presidenta,
conocerán los acontecimientos del pasado fin de semana, en
el que se han realizado devoluciones exprés y una persona
migrante ha muerto mientras otros intentaban saltar la valla.
Organizaciones como Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía, han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas
que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez, para que
condicionen su apoyo al cese de las violaciones de derechos
humanos.
Por nuestra parte, tras asegurar la Sra. Santiago que este
Govern hace una política de izquierdas en materia migratoria,
los hechos van y los ponen a prueba con una nueva llegada de
casi medio centenar de personas en 4 pateras, y algunos de
ellos solicitaron asilo político, manifestando la situación de
su país. Finalmente la jueza los mando a un CIES de Madrid y
a los 12 menores a un centro de acogida.
En materia de fronteras ni esta ni ninguna comunidad
autónoma tiene competencias, lógicamente hasta ahí
llegamos, Sra. Santiago, pero la atención a la inmigración que
los llevan los servicios sociales que son de cada comunidad
autónoma, ahí sí tienen responsabilidad, Sra. Presidenta. Hay
gente que llega al territorio que tenemos que atender, que
vienen huyendo de la muerte segura y piden asilo político, del
de verdad, no el del politiqueo.
Yo me pregunto ¿qué opina la Sra. Presidenta del asilo
político pedido por los ciudadanos argelinos llegados en las
últimas pateras?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Seijas per la seva
pregunta una vegada més sobre una qüestió importantíssima i
traumàtica, com és tot el procés migratori i la situació com es
viu sobretot a la part de la Mediterrània. Vostè ja fa un temps
ja va demanar aquesta pregunta a la Sra. Fina Santiago, i jo li
respondre el mateix, podem tenir un debat ideolò gic sobre
immigració, però la responsabilitat del Govern és la que és i,
com vostè mateixa recordava, les fronteres, la regulació i el
control de les fronteres i la política migratòria no és
competència d’aquest Govern ni de cap comunitat autònoma,
sinó que és una competència clarament estatal.
Davant d’això el Govern de les Illes Balears ha actuat sota
les seves competències amb una política claríssima sobre la

situació migratòria i sobre la situació de l’acolliment i
sobretot en aquesta crisi que vivim tan dura a la nostra mar
Mediterrània. Les Illes Balears és una terra d’acollida gràcies
sens dubte a la solidaritat de moltíssimes persones que així ho
varen demanar, però també, i ho ha de reconèixer, Sra. Seijas,
gràcies a la voluntat política d’aquest govern i dels acords pel
canvi que el sustenten. Balears és avui una terra d’acollida amb
dos centres que ofereixen un total de 77 places, que han atès
236 persones; aquesta és la nostra realitat; el centre de Palma
amb 54 places, que ja ha atès 211 persones; el centre de Son
Rapinya, amb 23 places, que ja ha atès 25 persones.
Per tant, seguim complint, precisament garantint els drets
humans de les persones migrades que vénen a la no stra
comunitat autònoma i que, dic, som terra d’acollida per
voluntat po lítica, així ho vàrem transmetre des del primer
moment d’aquesta legislatura al Govern d’Espanya.
I a més d’això, la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació també ha fet aquestes tasques de conscienciació
social. Recordarà que vàrem tenir el vaixell Astral aquí de
l’ONG Proactiva Open Arms amb l’objectiu de conscienciació
de la ciutadania; recordarà que ens vàrem oferir perquè el
vaixell Aquarius pogués desembarcar aquí a les Illes Balears,
i aquest estiu ajudàrem el desembarcament d’Open Arms, on
hi havia una persona viva i dos cadàvers.
En definitiva, nosaltres co mplim amb la nostra
responsabilitat. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Seijas, té vostè la paraula.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Gracias, Sr. Presidente. Atención diferenciada, Sra.
Presidenta, y programas de primera acogida, los dos
conceptos que se esperaba escuchar de la consellera Santiago.
El volumen de llegada al lado de comunidades que soportan
este drama como Andalucía es casi anecdótico, por tanto hay
recursos suficientes para tener un centro de estancia temporal
hasta tres meses donde reciban asesoramiento, asistencia
psicológica y sanitaria, y de ahí puedan iniciar su tramitación
de asilo y solicitar su tarjeta sanitaria.
Las personas que llegan en patera deberían pasar por un
programa de primera acogida, y luego pasar por un centro de
estancia temporal donde se gestione su solicitud de asilo. En
ausencia de estos instrumentos se limitan a un modelo
policial, y eso, sus señorías, no es de izquierdas. P o drán
parapetarse en las competencias, pero entran en contradicción
porque los servicios sociales que no reciben estas personas
son nuestros.
Otro modelo es posible, Sra. Presidenta. Recordando su
cita de la libertaria Emma Goldman, cuando no podemos soñar
más morimos, y yo le invito a soñar en la materia, y para ello
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me permite que le regale este libro, que se titula Utopía de la
normalidad -que tiene un prólogo de Ada Colau- Riace, el
modelo de acogida de Domenico Lucano, escrito por Tiziana
Barilla. Realmente nosotros, señora..., en este pueblo que
narra la historia, en este libro que me permito y espero que
acepte el obsequio, dicen que este pueblo ha acogido a
6.000...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Seijas...
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
... a 6.000 personas; nosotros, a 246...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Seijas, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Desde la izquierda balear...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Seijas. Sra. Presidenta, té vostè la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Seijas. A veure si ens
aclarim. Nosaltres no tenim aquesta competència, Sra. Seijas,
nosaltres acollim les persones que ens envia el Govern de
l’Estat, i hem dit que nosaltres estam disposats a rebre totes
aquestes persones, i de fet hem posat els establiments públics
per fer-ho possible, i ho feim des de la qualitat i des del
respecte als drets humans, i amb la po lítica en què tenim
competències, Sra. Seijas.
Clar que hi ha hagut un canvi radical. Basta dir que hem
augmentat un 50 0 % les polítiques de cooperació
internacional, perquè precisament la gent no hagi de fugir de
casa seva; basta dir que aquí s’estan donant subvencions i
ajudes a totes les entitats que fan feina en temes
d’immigració; s’han fet campanyes de sensibilització i contra
la xenofòbia; s’ha fet política, es fa política d’esquerres i en
protecció dels drets humans, Sra. Seijas, no ho dubti.
Moltes gràcies.
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I.13) Pregunta RGE núm. 11197/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camarg o i Fernández, del
G rup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la
inspecció turística.
Passam... a la tretzena pregunta, la RGE núm. 11197/18,
relativa a la inspecció turística, que formula la diputada Sra.
Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, president. Bon dia, presidenta, bon dia a tothom.
Li torn demanar per una qüestió sobre la qual ja hem parlat en
aquesta cambra, i és la relativa a què passa exactament amb les
inspeccions i les sancions als apartaments de Poble Espanyol,
o Poble Espanyol Apartments, a Son Espanyolet, certament. I
és que ens preocupa, em preocupa, i per això li trasllat la
nostra preocupació respecte d’això, de si aprovam lleis en
aquesta cambra que després no s’acompleixen per qualsevol
motiu.
Es tracta del cas de les denúncies per lloguer turístic
il·legal en aquests apartaments ano menats Poble Espanyol
Apartments, que, com ha publicat un mitjà fruit d’una
investigació periodística, no només han rebut una denúncia per
part de l’associació de veïns, sinó que varen rebre ja a l’estiu
dues denúncies per part d’un veïnat, el mes de juny i el mes de
juliol, que varen ser arxivades, i això després que des de la
Inspecció es digués a aquest veí que havia de recollir
moltíssima informació, que aquest veí ho fes, que traslladés
la informació i que finalment se li digués que els fets no es
podien constatar, i que, per tant, quedassin arxivades aquestes
dues denúncies.
Jo no som inspectora; aquests periodistes tampoc no ho
són, però si vostè mateixa ara va i cerca a una pàgina web o a
diverses, com Booking, Trivago o d’altres, podrà trobar
aquella activitat que s’està fent. No és la d’un aparthotel, com
deia el Sr. Hila, no hi ha una recepció, només hi ha..., jo he
anat a veure-ho, només hi ha uns telèfons amb un codi per tal
de poder marcar-lo, i això està funcionant, perquè hi ha
comentaris dels clients; està funcionant clarament com un
servei de lloguer turístic.
I atès que hi ha hagut aquestes tres denúncies, dues d’un veí
que han estat arxivades, i una de la Federació d’Associacions
de Veïns, i atès que tenim a més aquesta preocupació, li deman
si els protocols d’actuació de la Inspecció són els correctes
per tal de poder perseguir una qüestió que en aquesta cambra
es va aprovar via una llei i si té pensat el Govern o brir una
inspecció interna en relació amb aquestes denúncies arxivades
sobre lloguer turístic a Poble Espanyol Apartments.

(Alguns aplaudiments)
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

7888

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 141 / 23 d'octubre de 2018

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, per repetir
una pregunta que ja em va plantejar dia 9 d’octubre; veig que
vostè té una preocupació important sobre aquest expedient
concret, que jo li intentaré detallar el que ha succeït amb
aquest expedient, com amb tots els que es fan per part de
l’administració turística, en el cas de Mallorca per part del
Govern, i en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera per part
de cada consell insular, com vostè coneix perfectament.
Primer de tot, tornaré posar en valor la llei i la normativa
que hem fet en aquesta legislatura, que crec que és una
normativa valenta i que s’acompleix a través dels mitjans
tècnics de la nostra comunitat autònoma, i vull recordar una
vegada més que tot el procediment sancionador, el
procediment d’expedients, evidentment es va a través de
funcionaris amb criteris tècnics que jo avui aquí tampo c no
contradiré ni molt manco, sinó que tenc confiança sempre en
el cos de funcionaris públics a la nostra comunitat autònoma,
i en els treballadors públics que fan la feina a l’alçada de les
circumstàncies.

d’inspectors va a aquestes cases, toca a la porta, no li obren i
se’n va i arxiva els expedients, és que qualque cosa falla en els
protocols d’actuació. No és una qüestió de desconfiança en el
cos d’inspectors, és una qüestió que qualque cosa no es fa bé,
i això no pensam que sigui una cosa només de Poble Espanyol
Apartments, segurament passa a altres indrets.
Per tant, caldria replantejar-se, potser, els protocols
d’actuació, i sobretot no arxivar causes en les quals els veïnats
fins i tot es preocupen de presentar tota la documentació que
se’ls demana, quan no és feina dels veïnats sinó dels mateixos
inspectors.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Camargo...
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Com li vaig explicar l’altre dia, aquest establiment de
lloguer turístic a Poble Espanyol Apartments té dues
denúncies que s’estan tramitant, la de la Federació de Veïns,
i després la comprovació de la DRIAT que va presentar, que és
garantista per normativa europea, que encara està en el termini
per poder presentar tota la documentació. Vostè fa referència
a unes denúncies prèvies, de dia 20 de juny, d’un veïnat que
havia posat una denúncia concreta que efectivament va tenir la
Inspecció de Turisme. Només set dies després ja varen
començar a actuar des d’Inspecció de Turisme sobre aquesta
denúncia prèvia de dia 20 de juny, es va fer tota una sèrie de
requeriments, es varen fer totes les inspeccions in situ, fins
a cinc persones diferents del cos d’Inspecció es varen
preocupar d’aquesta qüestió, va anar a comprovar, i quan no va
poder comprovar in situ aquesta denúncia va arxivar, però no
va quedar mort aquest expedient, sinó que queda dins la
memòria i se segueix aplicant amb els criteris de les dues
denúncies que segueixen vives, Sra. Camargo.
Nosaltres aplicarem la legislació i anirem fins al final, i li
ho vaig explicar l’altre dia, i nosaltres no ho fem sota criteris
polítics, ho fem sota criteris tècnics i amb una llei que és una
llei valenta i és una llei innovadora, i és una llei que ens
garanteix precisament posar ordre en una qüestió en què no
n’hi havia, com el lloguer turístic. Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Camargo. Sra. Presidenta té vostè la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, Sra. Camargo,
sempre es pot revisar tot i sempre s’ha de millorar, sense cap
mena de dubte. Ara bé, jo li puc dir que el cos d’inspecció està
so bre el tema des del primer moment, que s’han fet les
inspeccions, que s’ha arxivat aquella primera denúncia perquè
no es va poder comprovar, que el procés és garantista, sense
cap dubte. Però també li vull dir una cosa: si no es fa tot el
procés d’inspecció molt ben fet al final és molt difícil acabar
amb la sanció o acabar amb un expedient que pugui ser
sancionador, aquesta també és la realitat. Per això evidentment
el cos d’inspecció està fent la feina ben feta; en aquest
mo ment estam amb la comprovació de la DRIAT i amb la
tramitació de la denúncia de la Federació de Veïns.
Les competències urbanístiques i de llicència d’activitats
evidentment no corresponen al Govern sinó que corresponen...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Presidenta...

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camargo, té vostè la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
...a l’Ajuntament de Palma. En aquest moment s’està acomplint
la normativa turística.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Moltes gràcies.
Gràcies, president. No és l’expedient en si mateix, és que
precisament funciona com un símptoma veure que si el cos
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
I.14) Pregunta RGE núm. 11195/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa al Museu de Mallorca.
Passam a la catorzena pregunta, la RGE núm. 11195/18,
relativa al manteniment dels torrents, 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. El
primer de tot, m’agradaria també des d’El Pi donar suport als
representants dels treballadors de CEMEX de Lloseta i, a la
vegada, dir tant al Govern balear com al Govern central que
amb esma mirem si podem salvar aquesta situació i si pot ser
no ens barallem, que ells quan arribin a ca seva només podran
dir que ens hem barallat.
Dit això , Sra. Presidenta, li faig una pregunta que no
empraré la rèplica, ens sentim encara com tots vostès molt
afectats pel que ha passat aquests darrers quinze dies, però
també quan vàrem registrar aquesta pregunta, que era dimecres
passat, no havien passat encara les inundacions del nord de
Mallorca de la zona de Pollença a Alcúdia, Campanet, Búger,
Sa Pobla, per la qual cosa demanàvem aquesta pregunta amb
l’esperit tenint clar que el que va passar a Sant Llorenç ni un
torrent amb més cabal, ni dos ni tres no ho hagués aturat, no té
res a veure la no stra pregunta amb el que va passar a Sant
Llorenç, perquè allò ni amb sis torrents tal vegada no ho
haguéssim pogut arreglar.
Parl de tots els altres torrents que hi pot haver a les Illes
Balears. Ens trobam amb torrents a les Illes Balears, com
aquest que és un torrent del terme municipal de Campanet, que
no és que hi hagi una vegetació baixa, és que hi ha uns polls
que tenen 5 metres d’alçada, i no n’hi ha un, n’hi ha més de 25;
o ens trobam amb un torrent com aquest que està al costat de
Palma que aquest torrent, la part primera del torrent, és bona,
és una vegetació baixa que no molesta, quan passa l’aigua
s’ajeu, però totes les canyes que hi ha darrera d’aquests
torrents qualsevol tronc que vengui va fent un tap que quan no
pot més surt per les voreres i inunda les finques del costat i
qualque vegada fins i tot si hi ha cases, les cases.
Davant d’aquesta situació, El P i pensa que és un bon
moment, sense bregues, sense tirar-nos els trastos pel cap, de
fer una sèrie d’obres d’emergència també o d’actuació ràpida,
perquè hem vist que només en dotze dies hem tengut pluges
que abans tal vegada les teníem un pic cada deu anys o cada
quinze anys. Es veu que això es repetirà molt més.
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Davant d’aquesta qüestió nosaltres li demanam, per mor de
com està conscienciada la gent en aquests moments de
preocupació, hi ha altres qüestions que parlarem avui
capvespre a la compareixença de la consellera i podrem parlar
d’altres qüestions, que aquests torrents si es poguessin fer net,
especialment allà on hi ha arbres, on s’han tallat arbres i no
s’han retirat, perquè no facin un tap als distints ponts, seria
molt bo, i això és l’esperit amb el qual El Pi vol intentar ajudar
aquest govern i tota la comunitat, i si fos un altre govern
exactament el mateix, però creiem que s’ha d’entrar a fer net
això.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.
LA SRA. P RESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
pregunta. Començaré, com feia vostè, agraint evidentment la
presència avui dels treballadors de CEMEX i dir-los que
tendran i tenen al Govern de les Illes Balears al seu costat, i
m’alegra també la postura del seu grup parlamentari de suport
a aquests treballado rs i treballadores i a tota la comarca de
Lloseta, que se’ns dubte queda absolutament afectada per
aquest tancament injust d’una empresa com CEMEX.
Quant a la referència que vostè feia de tota la situació dels
torrents i de la necessitat de la neteja jo li agraesc el seu to, li
agraesc la seva posició constructiva que entenc des de la visió
de fer el...
EL SR. PRESIDENT:
Em sap greu, s’ha reiniciat ara el sistema, no, no,
m’encarrego des d’aquí. Bé... agafarem el cronòmetre,
tranquil·la presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
D’acord, moltes gràcies, Sr. President. Deia, Sr. Font, que
quant a la pregunta concreta dels torrents, que entenc que la fa
amb un to absolutament constructiu i que efectivament sempre
es po t fer més, jo ara ho deia amb el cas de la inspecció
turística, ho podem dir en aquest cas de neteges de torrents o
en casos diferents que afecten el Govern de les Illes Balears
o la tasca política del Govern de les Illes Balears, sempre es
pot fer més i sempre s’ha de fer més i evidentment totes les
situacions ens han de servir per replantejar moltes coses.
Vull dir-li, Sr. Font, que en aquesta legislatura s’ha fet una
feina intensa de neteja de torrents, jo no diré d’on veníem, ho
sabem, hem sabut..., hem pogut, hem fer debats en aquest
plenari del Parlament sobre la situació que havíem heredat,
sobre la situació del conveni de torrents..., tot això ho sabem,
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no?, per tant, bé, el passat, passat està. Nosaltres en aquesta
legislatura ens hem centrat a fer el conveni per fer la neteja de
torrents, a ampliar-los pressupostàriament i a poder assumir
molt més càrrega de feina, de fet, s’han fet uns 210
quilòmetres de torrents nets durant el que duim de legislatura,
aquest any 86 quilòmetres perquè vàrem augmentar el conveni
de neteja de torrents; hem doblat la inversió en neteja amb un
contracte de 2,4 milions d’euros; s’ha fet feina especial a les
poblacions que tenen risc o que tenen un torrent per devora i
que hi ha un risc d’inundació a Palma, Campos, Manacor, Sant
Llorenç, Pollença, Sóller, Calvià, Eivissa.
Desgraciadament, Sr. Font, i jo li vull dir una vegada més,
el risc d’inundacions existeix i això és un debat molt més
ampli de neteja de torrents o no neteja de torrents que se’ns
dubte no lleva una cosa de l’altra, però sí que hem de fer un
debat seré i molt més ampli sobre qüestions bàsiques
l’urbanisme en zones inundables, sobre la consciència de risc,
sobre les mesures d’autoprotecció...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Presidenta...
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
... la pèrdua de massa forestal o la pèrdua de sòl agrari. En
definitiva, això necessita molt més temps per parlar, però el
compromís del Govern és seguir amb aquesta tasca intensa.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem tengut un problema
tècnic, ara se’ns ha reiniciat el sistema, no sabem per què és,
ara ho intenten arreglar. Sr. Company, intentaré anar dient el
temps, tenim el cronòmetre, no es podrà guiar per aquí, si li
podeu posar també.
Gràcies.
I.15) Pregunta RGE núm. 11207/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les prohibicions com a
forma d’assolir els objectius mediambientals.
Doncs, passam a la quinzena pregunta, la RGE 11207/18,
relativa a les prohibicions com a forma d’assolir els objectius
mediambientals, que formula el diputat Sr. Gabriel Company
i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. També el primer és enviar
una salutació a tots els treballadors de CEMEX i solidaritzar-

nos amb ells, una empresa on jo hi tenc, a més, bons amics
fent feina i desitjar que les coses vagin per bon camí.
Sra. Armengol, el passat 28 d’agost el Govern va aprovar
el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica.
Dins aquest projecte de llei hi ha una sèrie de mesures, entre
d’altres la prohibició de circulació dels vehicles diesel a l’any
2025 els nous, i també la prohibició l’any 2035 dels vehicles
de benzina, mesures que han provocat la crítica unànime de
tots els sectors afectats i també una incertesa dins els
consumidors que veuen, una vegada més, com vostè i el seu
govern els po sa obligacions i imposicions i s’obliden
d’incentius i de promocions.
Per això, Sra. Armengol, considera que prohibir és la
millor forma d’assolir els objectius mediambientals?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. A veure,
nosaltres consideram que s’han de complir els acords que
també prenem a nivell internacional, consideram que s’ha de
ser responsable i que precisament tenim molt clar, amb el que
succeeix amb el canvi climàtic a nivell internacional, aquí
s’han de prendre mesures, i la Llei de canvi climàtic pren
mesures i les pren des de la consciència, des del rigor, des de
la participació i des de l’escolta activa de tots els sectors
d’aquesta comunitat autònoma i s’han fet moltíssimes
reunions a la Mesa d’Energia, per cert, el seu grup polític hi ha
participat i no ha fet moltíssimes propostes, esper que a la
tramitació parlamentària en pugui fer alguna que sigui
interessant.
Vull dir-li una cosa, Sr. Company, hem de prendre
mesures, l’hem de prendre amb decisió, les hem de prendre
amb valentia, les hem de prendre des del consens i des del
diàleg, però aquest govern no es dedica a prohibir, com vostè
diu, sinó que es dedica a incentivar mesures, n’hi ha pro u a
veure què hem fet en temes de plaques solars i la seva
instal·lació; n’hi ha prou a veure què hem fet en temes de
vehicle elèctric, de les ajudes i suport econòmic per poder
tenir aquestes condicions amb energies renovables.
Ara, Sr. Company, hi ha una fita que és evident, en el 2050
hem de substituir les energies fòssils per les energies
renovables i per això hem de fer una transició que sigui justa,
però hem de fer una transició. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Company, li queda un minut
i quaranta segons. Gràcies.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, tots estam
compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, la Unió
Europea hi està i des de fa molt de temps, i ha marcat les
mesures que s’han de prendre i també ha marcat el full de ruta,
i vostè vol anar molt més aviat i no arribarà més enfora,
segurament pegarà a la paret, però no faci que la resta hi
peguem a la paret.
El timing, quan hi ha una reconversió d’aquest tipus el
timing és imprescindible vigilar-ho molt perquè si no pot no
aconseguir l’objectiu que pretén, i vostè pot fer molt de mal
a les empreses del sector i als treballado rs d’aquestes
empreses i ens podem trobar amb empreses com les que hi ha
avui aquí que tenen problemes. I a més, vostè va en contra
d’una tecnologia, que és el diesel, que contamina menys CO2
que la benzina, vostè no ha d’anar contra la tecnologia, vostè
el que ha de fer és anar contra el que contamina.
Per tant, em deixa els cotxes antics circulant, els cotxes
vells, que són els que contaminen, me’ls deixa circulant per
tota la comunitat autònoma i atura els nous. Sra. Armengol, el
problema no és el diesel, el problema són els cotxes antics, i
vostè encara no ho ha vist.
Després política d’esquerres per a gent..., per fer mal a les
rendes mitjanes i baixes. Això no pot ser, un cotxe que avui val
18.000 euros vostè n’hi farà pagar 35.000.
Escolti, davant aquesta política d’imposició i de prohibició
seva, nosaltres què farem? Incentivarem ajudes per a les
empreses de cotxes de lloguer, ajudes per canviar taxis, ajudes
per canviar furgonetes, ajudes per canviar cotxes als
particulars, un pla que suposarà incentius de fins a 6.000 euros
per canviar els vehicles més antics per vehicles elèctrics,
híbrids i de baixes emissions i, a més a més, un pla perquè
tenguem punts de recàrrega.
El seu conseller se’n va a anar a Brussel·les i no sabia tan
sols que hi havia 800 milions d’euros, li ho va haver de dir,
800 milions d’euros d’ajudes, per posar punts de recàrrega, i
el Sr. Pons no ho sabia, el Sr. Cañete encara riu.
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d’altres països que van més desenvolupats, Sr. Company, això
és el que no és raonable.
I el que no és raonable és venir aquí a fer demagògia i
mentir sobre una qüestió com aquesta.
I el que no és raonable, Sr. Company, és que vostès en lloc
d’apostar en positiu, vostè aquí a fer un míting i programa
electoral, bé, ja l’explicarà quan vulgui al que cerqui el seu vot.
El que nosaltres fem és feina rigorosa, una llei de canvi
climàtic en què hi ha molt d’incentius econòmics per fer la
transició justa, Sr. Company, però si no ens hi posam no hi
arribarem.
Miri, li posaré dos casos dels que fan vostès que sempre
arriben tard. Al seu govern, al govern..., fins ara del Partit
Popular, espanyol no s’havien adaptat les centrals elèctriques
especialment a Menorca i a Canàries per poder co mplir la
normativa mediambiental; amb el nou canvi de govern a
Espanya ja s’han pres les decisions.
El projecte de Son Salomó duia aturat des del 2015 amb
tots els permisos, pendent de la decisió del ministeri que
vostès varen retardar. Ara ja s’ha pres la decisió.
Què li vull dir, Sr. Company? Que vostès quan governen no
prenen decisions en pro de les energies renovables, ni prenen
decisions en pro de la lluita contra el canvi climàtic, fan tot el
contrari, Sr. Company, perquè sempre van enrere. Varen
arribar tard al divorci, varen arribar tard al matrimoni
homosexual i arriben molt tard a la lluita contra el canvi
climàtic.
A nosaltres ens trobarà amb els països desenvolupats
pensant en el present i el futur d’aquesta terra.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Sra. P residenta, té un minut i 43
segons.

II. Interpel·lació RGE núm. 9965/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
del Govern en relació amb el tractament i la depuració
d’aigües residuals a les Illes Balears.
A continuació passam al segon punt...

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, el que no és
raonable és que vostès sempre arribin tard per tot i que vostè
l’únic que faci com a cap de l’opo sició sigui anar-se’n a
Brussel·les a criticar una llei que va en sintonia amb la
Comissió Europea i amb la normativa europea també sobre
canvi climàtic, i que va amb la ideologia i amb la forma de fer

(Remor de veus)
... de l’ordre del dia que correspon al debat de la Interpel·lació
RGE núm. 9965/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en relació amb
el tractament i la depuració d’aigües residuals a les Illes
Balears.
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Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Miguel Ángel Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, fa poques setmanes el meu grup parlamentari el va
intepel·lar en matèria d’infraestructures centrant-se
específicament en les instal·lacions depuradores que gestiona
l’empresa pública ABAQUA. Possiblement la interpel·lació
d’avui no hagués tingut lloc si la seva resposta aquell dia
hagués estat més convincent i si hagués assumit algun tipus de
responsabilitat, cosa que no va fer.
No s’hagués produït aquesta interpel·lació si no haguessin
succeït més abocaments d’aigües fecals sense depurar a la
mar, i no s’hagués produït aquesta mateixa interpel·lació si la
moció que vàrem presentar a aquest parlament vostès almenys
l’haguessin acceptada encara que hagués estat mínimament,
però res d’això no va succeir. Així que no li estranyi avui que
nosaltres ens plantegem una vegada més demanar-li
explicacions i co nfiar que aquesta vegada sigui vostè més
convincent i assumeixi encara que sigui una mica de la seva
responsabilitat que li correspon.
I no crec que corri cap risc si li anticip i li avanç que
aquesta temporada turística ha tingut els pitjors indicadors
d’abo caments contaminants que s’han registrat a la mar
Mediterrània en aquest arxipèlag durant la darrera part de la
nostra història contemporània, perquè és així. Les depuradores
contaminen la mar com mai no havia succeït abans. Tan greu
ha estat la situació que fins a 15 entitats s’han plantejat portar
el tema a Fiscalia, cosa que ja ha fet alguna entitat.
Acaba la legislatura i els resultats que ens deixen són
veritablement desoladors: els abocaments han estat incessants,
generalitzats, hi ha hagut tancament de platges i les praderies
de posidònia es troben en absolut retrocés on hi ha
vessaments: a Alcúdia, a Can Picafort, a Badia de Palma, a
Vila, a la Platja de Ses Figueretes, a Santa Eulària, al Parc
Natural de Ses Salines, a Formentera, a Platja d’En Bossa, a
Cala de Bou, i així tot un seguit d’infraestructures en males
condicions que aboquen substàncies contaminants a la mar.
La realitat és que per a nosaltres existeix una falta de
planificació, no és la primera vegada que li ho diem, una falta
de priorització en el manteniment i conservació de les plantes
depuradores i sobretot una falta de previsió davant eventuals
incidents com els que succeeixen.
Estam ja acostumats al fet que se’ns atribueixi a nosaltres,
Sr. Conseller, l’exclusiva i en directe la responsabilitat de tota
aquesta situació, però li vull recordar, Sr. Vidal, que aquesta
comunitat autònoma l’han governada vostès 12 anys dels
darrers 20, 12 anys dels darrers 20 vostès l’han governada, per
tant, alguna cosa en aquesta matèria hauran de dir vostès i
alguna responsabilitat en aquesta matèria hauran d’assumir.
Dit això, m’agradaria anar als detalls. La situació de
Balears en general és realment preocupant, però crec que la

que més sofreix de totes i més pateix és l’illa d’Eivissa i crec
que és important anar al detall.
Depuradora de la Platja d’En Bossa, es tracta d’una
depuradora que funciona malament, que no compleix els
paràmetres establerts i aboca aigües amb una elevada càrrega
de bacteris fecals que superen en molt els màxims permesos
i que ja ha afectat, com sap bé vostè, el parc natural de Ses
Salines. Aquesta depuradora no disposa dels sistemes de
depuració primària i secundària als qual obliga la normativa
vigent, això és el que denuncien diverses entitats, i la
presència de residus sòlids en superfície és una constant i una
qüestió que és permanent, tant és així que la seva càrrega
orgànica al fons marí redueix ràpidament les praderies de
posidònia on acaba dipositant-se.
Han estat diferents entitats ecologistes les que han
anunciat el deteriorament progressiu d’aquesta instal·lació i
fins avui es desconeix quines actuacions pensa vostè
desenvolupar per evitar que aquesta situació es torni reproduir
constantment, amb tanta freqüència, malgrat que ja li hagi
reclamat. Volem saber què pensa vo stè fer perquè no en
poques ocasions ja li hem demanat que es necessita en aquesta
instal·lació un tractament terciari de desinfecció biològica.
Per tant, la primera qüestió que li plantejam és què pensa fer
en aquest sentit en aquesta precisa instal·lació?
Nova depuradora de Vila, ja no pot esperar més, tot és lent
i ho entenem, i el procés de tramitació es dilata i la
construcció que vendrà després també serà un procés llarg. La
depuradora que tenim en aquest moment és totalment obsoleta
i supera en molt la càrrega que se li deriva.
Aquest estiu, és cert que hem patit situacions
veritablement vergonyoses, com va ser el trencament d’una
canonada que va envair tot el port o tota la badia de la ciutat de
Vila amb aigües fecals, que varen afectar pescadors de la zona,
passatgers de ferris, embarcacions d’esbarjo, iots de gran
eslora que varen decidir partir d’Eivissa perquè la brutor els
envoltava i també, certament, va perjudicar l’entorn del port on
hi ha una gran afluència i un gran impacte de turistes i un gran
impacte comercial.
I jo no tenc cap dubte que vostè tengués molt d’interès a
arreglar aquella canonada. Miri, seré generós, vull pensar que
sí ho varen voler fer ràpidament, però vàrem estar quasi una
setmana a reparar una canonada, una setmana amb la badia del
port d’Eivissa envoltada de brutor i de brutícia. Per tant, la
segona qüestió que li deman: què ha fallat, quin ha estat el
problema perquè això no se solucionàs en un temps molt més
curt? Per què hem hagut d’aguantar aquest impacte durant tant
de temps?
Depuradora de Formentera, capítol a part mereix aquesta
qüestió, una instal·lació que porta molts d’anys funcionant a
un gran rendiment... i a una capacitat superior de la que pot
gestionar. Cada vegada la seva capacitat es redueix, és menor
a causa de l’increment poblacional que pateix l’illa de
Formentera.
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I l’estació de la depuradora de Formentera no és tracta
d’una qüestió puntual, sinó d’una qüestió que jo m’atreviria a
dir que és una qüestió ja crònica, i quan dic crònica és perquè
als anys 2009, 2012, 2015 i fins i tot aquest mateix any
aquesta depuradora ha generat moltíssims d’incidents, tots,
com pot pensar, desagradables.
Per al trienni 2016-2018 es van pressupostar 1.160.000
euro s aproximadament, per al manteniment i conservació
d’aquesta instal·lació, que entenc que han quedat curts, que han
quedat curts si no s’escomet una ampliació, ja no parlam
només de mantenir, tal vegada ja hem de pensar tal vegada en
grande, no només mantenir, que és el que fan vostès, o
almanco ho intenten, encara que sigui d’una forma poc
ambiciosa, diria jo, ara ja es tracta de fer el que se li demana
a Formentera, que és ampliar la depuradora existent.
Per tant, vostès haurien de pensar com dic que el
manteniment ja no és suficient, sinó que l’actuació a la
depuradora de Formentera amb una ampliació és una qüestió
absolutament necessària i prioritària. Per tant, la tercera
qüestió que li plantej: m’agradaria saber vostè quin
plantejament a curt termini, dic a curt termini perquè vostè
prompte abandonarà el Govern, parlam de 6 mesos, pensa
vostè desenvolupar a la depuradora de Formentera des d’avui
fins que vostè abando ni la cadira allà on està assegut, que
passarà això el mes de maig.
Depuradora de Santa Eulària, vostè i jo hem discutit molt
de la depuradora de Santa Eulària, hem tengut distints
intercanvis d’opinió en aquest Parlament. I vostè sap que el
poble de Santa Eulària ha patit moltíssim els efectes d’una
instal·lació obsoleta. I vo stè sap que l’ajuntament ha hagut
d’assumir responsabilitats que no li corresponien, per evitar
una situació d’alarma encara major, i vostè és cert que això ho
ha reconegut, cosa que crec a vostè l’honra en aquesta qüestió;
és cert que l’ajuntament ha assumit aquelles competències que
en aquest cas no li co rresponien, però també era part de la
seva responsabilitat.
Sigui com sigui, aquest mes d’agost s’ha tornat produir un
incident a la depuradora de Santa Eulària, més particularment
a l’emissari que aboca les substàncies que es deriven d’aquesta
instal·lació, i aquest emissari resulta que abocava tot tipus de
residus a la mar, a una distància de 380 metres de la costa. Els
tècnics d’ABAQUA, els seus tècnics de la conselleria ho
varen justificar ràpidament, deien que la depuradora no
assumeix tant de cabal, perquè es produeixen forts episodis de
pluja, atès que la xarxa de fecals i de pluvials no estan
separades. Idò bé, aquesta coartada que varen emprar els seus
tècnics, ràpidament la va desmuntar el regidor d’Urbanisme de
l’ajuntament, quan va provar que les dues xarxes só n dues
xarxes absolutament independents.
Però, per si no fos poc, també aquest episodi
d’abocaments va permetre descobrir un important trencament
a una canalització, es va anunciar que l’empresa
concessionària de la gestió realitzaria una inspecció d’aquella
canonada i la repararia si fos necessari. Desconeixem si això
s’ha fet. Quarta qüestió que li plantejam: voldríem saber si
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això s’ha produït i si aquella canonada està reparada, sense
perjudici de demanar-li en aquest moment i exigir-li, perquè
és la seva obligació, que entenem que l’emissari de Santa
Eulària també ha de ser un emissari substituït.
Sigui com sigui, permeti’m, ja que parlam de Santa Eulària,
que li recordi que en pocs dies en aquest Parlament discutirem
altra volta damunt pressuposts i els pressuposts de la seva
conselleria també seran sotmesos a la fiscalització d’aquest
Parlament, i permeti’m que li recordi que aquests seran els
seus darrers pressuposts, i que ja no hi haurà més oportunitat,
ni tendrà vostè més oportunitats per saldar aquells deutes que
vostè té amb l’Ajuntament de Santa Eulària, pel que fa
referència al tractament de fangs. Recordi vostè que vostè li
deu a l’ajuntament un total de 177.000 euros, com a
conseqüència del trasllat i el tractament dels fangs que
l’ajuntament va fer. Esper i confiï que vostè habiliti una partida
pressupostària en el pressupost que ha de presentar en aquest
Parlament, a fi que cobreixi aquest deute que vostè té pendent.
I si no ho fa, Sr. Conseller, jo li ho he reclamat moltíssimes
vegades, esperi de nosaltres una altra esmena a la seva
conselleria perquè això acabi produint-se. Esperam que vostè
actuï amb rapidesa, sigui responsable i acabi el seu mandat i la
seva responsabilitat al front d’aquesta conselleria i liquidi tots
aquells deutes i liquidi la seva situació de morositat que en
aquest moment encara...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jerez, hauria d’anar acabant.
EL SR. JEREZ I JUAN:
I acab, Sr. President. És clar, les depuradores es troben en
un estat que no suporten la capacitat d’aigües que reben i hi ha
una qüestió molt curiosa, bona part dels fangs els traslladen a
la península amb una partida d’1 milió d’euros, les dues
preguntes que ens fem són com han d’estar les depuradores si
encara traslladant fangs a la península, no suporten la capacitat
de residus que els envien.
I en segon lloc,...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jerez, acabi per favor.
EL SR. JEREZ I JUAN:
... -vaig acabant-, el que ens plantejam és si veritablement els
fangs que s’envien a la península són suficients, i amb
suficient volum i quantitat per esmorteir l’efecte que té
l’impacte de residus a les depuradores.
Ara és el seu torn Sr. Conseller, esper que...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jerez acabi per favor.
EL SR. JEREZ I JUAN:
... sigui solvent i convincent i no enfoqui la seva energia cap el
Grup Parlamentari Popular, que és el que ens té vostè d’alguna
manera acostumats.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula el representant del Govern,
el conseller Vidal.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):
Bon dia a tothom. Sr. Jerez, evidentment parlarem de
política general de depuració, política general vol dir quins
són els reptes que tenim en depuració i què hem fet des
d’aquest Govern per afrontar-los. I el primer punt com vostè
convendrà és la planificació, estam d’acord que la planificació
és clau per fer front als reptes que genera la depuració en el
sanejament de les nostres aigües, hem de saber quina població
volem tenir, hem de saber quines infraestructures són
necessàries, i per això el Pla Hidrològic estableix a tres cicles
a 12 anys vista, quines infraestructures són necessàries.
Però tenim un Pla Hidrològic que Europa ens va estirar les
orelles, que Europa ens va dir que no feia front a tots els
reptes del cicle integral de l’aigua i per això hem fet una
revisió anticipada del Pla Hidrològic. Però sé que a vostès el
Pla Hidrològic, com a gran pla d’infraestructures de vegades
no ho tenen clar, intentarem esquematitzar.
ABAQUA ara mateix té 108 milions d’euros en projectes
a totes les illes que tramitam, que executam, que estan en
tramitació, que estan redactant projectes. Tota aquesta llista de
projectes és la feina que fem, si vol, li puc intentar esbossar:
més de 12 d’obres de gran envergadura finalitzades; 5 que ara
mateix s’executen; 3 que estan a punt de ser publicades; 20 en
tramitació. Redactam 10 projectes, perquè, si no, no tenim
cartera de projectes en el futur, cosa que vo stès no ens
deixaren, projectes elaborats per poder fer front als reptes, i
preparam plecs per a 6 actuacions necessàries per tirar
endavant.
Per tant, gestionam, actuam a dia d’avui, fem les obres
necessàries i també planificam per al que ve de futur. I
l’important, si planificam hem de tenir recursos al darrera per
fer front a aquests reptes i, per tant, el finançament és clau, en
manteniment i obra nova, amb el cànon hem gastat un 56%
més que a l’anterior legislatura. Un cànon que se suposa que
era finalista, un cànon que vostès dedicaren a altres coses. I
això ja ho sé, li ho he de recordar, aquests doblers no és un

tema de doblers sí, doblers no, aquests doblers es recapten per
a un fi, nosaltres hi hem destinat un 56% més que vostès,
perquè posin una xifra en inversió en obra nova el 2013, 4,6
milions d’euros de cànon, 14 el 2017. I a més a més hem
incorporat altres fonts de finançament, com és l’impost de
turisme sostenible, que en polítiques d’aigua hem invertit 43,1
milions d’euros.
Però vostès sempre tenen un mantra: vostès tenen més
doblers en el seus pressuposts. Sí, veritat, per això no hem
mirat l’execució en què varen gastar els doblers. El 2012 el
Partit Popular tenia un pressupost de 35 milions, n’hi sobraren
10,8 que no va executar, en plena crisi no executava
pressupost que tenia en depuració. El 2013 en va deixar 18,7
sense executar, més del 50% del pressupost que tenia per a
inversió per a depuració. Per tant, no era sols un problema de
finançament, era també un problema d’execució, i aquest
Govern executa el pressupost, aquest Govern l’executa amb un
96,7% el 2015, o amb un 96,9 el 2016, i el 2017 hi posam
molts més doblers, un increment molt fort d’inversió. Per
tant, planificació, finançament, execució.
Però també d’on venim, d’un endeutament, hem de pagar
els deutes que ens deixaren, deixaren els calaixos plens de
deutes i buits de projectes. Això ja li ho vaig dir l’anterior
vegada, amb 237 milions d’euros de deute financer
d’ABAQUA, o amb un pla de sanejament que el que feia era
desplaçar tot el deute cap els anys venidors. Però hem fet
front a aquest repte. Per tant, executam projectes, més volum
de projectes i eixugam deute.
Però, com a conseqüència, sí Sr. Jerez, aquest pacte de
progrés ha governat i es nota, a tots els projectes que hi ha
darrera miri en quin període es comencen a redactar projectes.
Digui’m projectes de l’època del Sr. Company i miri quan es
varen elaborar els projectes, miri quan es varen iniciar les
tramitacions, sempre veurà que els pactes de progrés elaboren,
preparen, planifiquen, fan projectes, que després el Partit
Popular és incapaç, en part, d’executar.
Però passem a una peça clau, el manteniment, i en això Sr.
Jerez estam completament d’acord, per això hem canviat la
forma de manteniment. No hem de disfressar davall inversions
el manteniment, que és una pràctica molt habitual, perquè dins
els pressuposts sempre s’amagava manteniment com a
inversió, i nosaltres no ho fem així. Hem fet un nou contracte,
72,3 milions en sis anys, de les depuradores que depenen
d’ABAQUA, on els gestors poden fer inversio ns de
manteniment, inversions que no hem d’esperar que es rompi
l’aparell per substituir-lo, inversions que permeten un estalvi
energètic, i reinvertir en aquestes instal·lacions. Per tant, més
doblers per al manteniment és la clau per tenir manco
rompudes, manco incidents. Hem passat de 32 milions el
2013 a 43,2 el 2017, i a més a més la part que li deia també
dels contractes.
P erò vostè m’ha parlat d’incidents i com hi feim fro nt.
Evidentment seria un ingenu qui li digui que no tendrà
incidents en tota la xarxa, amb la quantitat de quilòmetres i
estacions depuradores que tenim a les Illes Balears que no
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tenguéssim incidents. I és vera que hem tengut incidents més
greus, que demanam disculpes als ciutadans, i ho vàrem fer en
el cas d’Eivissa, no tenim cap problema, però hem actuat de
forma diferent. Li posaré un exemple: Xinxó; a la seva
legislatura es va rompre deu vegades; què feren?, reparacions
puntuals; nosaltres, substitució de tot el tram i planejament del
projecte de futur que ha de substituir tot aquest col·lector.
Això és la diferència d’un vessament tractat per nosaltres o un
vessant tractat per vostès.
Si vol parlam de Palma. En la seva legislatura, 273
vessaments, segons les dades d’EMAYA; vostès ni informaven
i ho amagaven; amb nosaltres es posar la bandera vermella,
s’explica a la ciutadania, i es projecten i es financen
inversions, més de 2 6 milions d’euros per fer (...) de
tempestes i el col·lector. Col·laboram amb els ajuntaments.
Talamanca, se’n recorden dels vessaments de Talamanca,
on alguns se n’anaven a fer fotografies?, però no actuaven ni
feien cap tipus de projectes. Aquest govern, davant d’un
problema, actua amb una emergència, i elabora i du a terme
l’obra de Talamanca. Per tant, una diferència davant uns
vessaments, i n’hem tengut, sí; tenim un pro blema amb les
pluvials, sí; tenim rompudes, evidentment, però actuam i
donam resposta.
Però també canviam en relació amb els ajuntaments,
perquè, sí, les competències són dels ajuntaments; molts
d’ajuntaments gestionen directament, i vostès no només no
feien inversió a través d’ABAQUA sinó que impedien les
inversions als ajuntaments: a Palma, a Calvià, a Manacor, a
Sant Llorenç... Però no era una qüestió ideològica, era una
qüestió..., no era una qüestió política, era una qüestió
ideològica, de retallades, de no fer. Però aquests ajuntaments
han pogut fer: Alcúdia, amb 5,5 milions, ha fet la seva nova
depuradora finançada amb cànon; Sant Llorenç, 4,5 milions en
infraestructura; i Calvià està fent les obres de millora de les
depuradores de Bendinat i de Peguera.
Però si vol, Sr. Jerez, parlem d’Eivissa. A Eivissa vol que
li compari la..., ja li dic, no és un problema de finançament,
vostès tenien un problema, a part del finançament, d’execució;
(...) tenen més doblers, perquè no els executaven, i li posaré
un exemple: en inversió en depuració a Eivissa el 2013,
18.100 euros, en inversió en nova obra; 2017, 3,7 milions
d’euros. La comparativa canta per si mateixa. O el
manteniment, que és important -a l’illa d’Eivissa, estic dient-,
4,1 milions d’euros el 2013, 5,7 el 2017. Les xifres canten,
les xifres marquen la diferència. La inversió de Talamanca, 7,2
milions d’euros invertits a l’illa d’Eivissa; la redacció del
projecte de retirada, perquè això també ho feim, és a dir, deim
una cosa i començam a fer feina per aquella cosa, vàrem dir
que ho retiraríem, contractam el projecte i s’està redactant el
projecte per retirar l’antic emissari. S’han desencallat
projectes d’infraestructures que estaven allà aturades i
paralitzades; no era un problema de finançament, vostès tenien
els do blers, un plurianual, per fer Cala Tarida; des de 2008,
aturada, que li faltava un emissari; no ho feren, per què?,
decisió política, perquè si tenien els doblers a un pressupost,
si tenien el projecte fet des de 2008, es tractava de solucionar
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un problema que vostès no foren capaços i l’hem executat
nosaltres. Aquí hi ha la diferència: feina.
I evidentment vostè m’ha tret l’emissari de Platja d’en
Bossa, les analítiques; hi ha moments puntuals en què les
analítiques donen mals resultats; les analítiques d’una estació
depuradora no es poden prendre el dia que s’ha produït un
episodi de pluges fortes ni el dia següent; evidentment quan
arriben pluvials de cop a una depuradora espenyen el sistema
de depuració, i les dades de l’analítica surten dolentes, sí.
Evidentment aquesta depuradora, a diferència de moltíssimes
depuradores, compleix els paràmetres de la directiva marc de
l’aigua, i l’Estat espanyol, per cert, li ho record, gràcies a la
seva gran gestió ha rebut un pilot que suposa una sanció
importantíssima en milions d’euros, 11 milions d’euros de
sanció, 10 milions cada trimestre, per no executar les
depuradores. Per tant aquesta depuradora compleix els
paràmetres?, sí; que ha tengut vessaments que han generat
problemes?, sí, però les analítiques s’han de fer quan toca, no
quan es produeix un episodi d’avingudes.
I els fangs a la península, sí, Sr. Jerez, ens enduim els fangs
de totes les depuradores de l’illa d’Eivissa i ens costa 1 milió
d’euros; els transportam i els duim a la península, tots els
fangs. Els residus es queden a tractar a la planta de tractament,
les arenes reben el tractament com a arenes, i els fangs se’n
van a la península. M’agradaria molt poder invertir aquest
milió d’euros en altres coses a l’illa d’Eivissa, però el pla
director no s’ha complert, i he d’agrair al nou consell de
govern del Consell d’Eivissa la feina que està fent per fer els
deures que des de l’any 2000 s’haurien d’haver duit a terme
per possibilitar tot el tractament.
I m’ha agradat la seva menció als impactes sobre la
posidònia. Sí, es produeixen impactes quan un emissari es
posar damunt la posidònia, evidentment; es produeixen
impactes quan un emissari aboca directament damunt això, per
això estam fent 19 projectes d’adequació d’emissaris, per això
estam fent feina per evitar aquest impacte. Però vostè només
empren els emissaris com a excuses per no veure altres
impactes que es produeixen sobre la posidònia. Aquest govern
va feina en totes les línies, en to ts els impactes que es
produeixen sobre la posidònia.
I m’ha posat, Sr. Jerez, també en boca..., evidentment a Vila
ja hauria d’estar feta la depuradora. Fins que no tenguem les
aigües pluvials de la ciutat de Vila separades i no tenguem la
nova depuradora no se solucionarà el problema del port
d’Eivissa. Tenim rompudes, sí, per la gran pressió d’aigua que
vàrem tenir, i és vera, i hem de demanar disculpes, però va ser
una feina àrdua, de molts de dies, i vull agrair a tota la gent que
va fer feina i disculpar-me davant tota la gent que va patir
aquell vessament. Però feim feina, i el ministeri s’hi ha posat,
desembossat. Com és que aquestes obres han tardat tant?, com
és que aquestes obres han estat paralitzades quan hi havia
pressupost, quan tenien l’interès general? Escolti, jo puc
responsabilitzar-me dels danys de la meva gestió, i en aquests
anys aquest projecte s’ha tornat posar en marxa.
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Evidentment també m’ha parlat de formentera, estació
depuradora de Formentera té capacitat per depurar l’aigua que
hi arribar, a més a més per connectar certs nuclis que ens ha
demanat l’ajuntament, i estam fent feina en el seu pro jecte
d’ampliació, com així preveu el Pla hidrològic de les Illes
Balears. A més a més li he de dir...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):
Aniré acabant. Amb ell ha estat més generós que amb jo,
Sr. President, en un minut i mig, i pensava arribar a la mateixa
xifra.
I a més a més, a l’emissari de Formentera fem feina en una
cosa importantíssima de la depuradora, el terciari, el millor
terciari, probablement, que tenim a les Illes Balears, que el
tenim aturat.
La bassa de rec de Formentera, amb una dessaladora
incorporada, aturada, paralitzada, que es va deixar perdre, i
aquest govern ha fet feina per reparar-ho, per tornar a posar en
condicions, i això suposarà una millora, significativa no,
espectacular en la qualitat de les aigües en cas que se
n’aboquin per part de l’emissari.

I estic convençut, i vostè ho diu, que no es tracta d’un
problema econòmic; no es tracta d’un problema econòmic, jo
li don la raó, estic amb vostè. Vostès tenen 1.350 milions més
d’euros que el darrer pressupost del Partit Popular l’anterior
legislatura; no és un tema econòmic. Estic segur que tampoc
no és un problema tècnic, també n’estic convençut; vull pensar
que vostè té tècnics suficientment preparats per donar
resposta a les mancances de la depuració d’aquestes illes. El
problema no és ni econòmic ni tècnic, el problema és de
capacitat, Sr. Conseller, de capacitat de gestió, de la seva
pròpia capacitat.
Aquest és el veritable problem...
(Manca d’enregistrament per qüestions tècniques)
... problema d’execució perquè hi ha un ro manent de 56
milions d’euros, el Sr. Vidal ja se’n va encarregar de recordarli-ho i m’agradaria que m’explicàs de quina manera s’han
acabat executant.
I miri, l’històric d’aquesta legislatura ens fa pensar que la
prioritat seva, de la seva conselleria, que té vostè oberts molts
de fronts, molts de fronts i puc solidaritzar-me fins i tot amb
vostè en algun, miri què li dic, però crec que la seva prioritat
no és la depuració d’aigües aquesta legislatura i li diré per què,
perquè a nosaltres se’ns ha rebutjat..., per exemple en el
darrer... la darrera llei de pressupostos més de dues esmenes
que anaven dirigides a millorar la depuració d’aigües en
aquesta illa.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jerez, té la paraula.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, vostè ha fet aquí exactament el mateix que va fer la
darrera vegada, ho ha tornat a repetir, ha tornat a insistir i ha
tornat a parlar més del P artit Popular que no de la seva
responsabilitat que ocupa. Per tant jo li vull recordar que vostè
du tres anys i mig llargs en aquesta mateixa cadira i que no tot
ha de ser responsabilitat d’aquells que no governen, sinó que
alguna part de responsabilitat que vostè ha d’assumir no
l’assumeix. I li ho vull tornar a recordar, perquè vostè fa una
històric i un recorregut per distints governs, i tot és imputable
al Partit Popular.
Però vostès, insistesc, dels darrers 20 anys, 12 han
governat, 12 han gestionat les depuradores de l’arxipèlag de
les Illes Balears, i 12 no és qualsevol cosa. Per tant, la
situació en què ens tro bam avui és conseqüència de
moltíssimes coses, i possiblement de gestió part seva i part
del partit al qual vostè pertany. Recordem qui era, qui és el Sr.
Vicens; el Sr. Vicens va ser un conseller del seu partit que
també va tenir dificultats a l’hora de gestionar les depuradores.

No és la seva principal preocupació perquè als projectes
d’impost de turisme sostenible que aprova la comissió no hi
ha hagut ambició per part de la seva conselleria per portar
projectes que anassin destinats a la millora de la depuració en
aquestes illes i n’hi ha prou a recórrer a la premsa dels darrers
dies: Diari de Menorca, ahir -ahir- “A la Comissió de
Turisme Sostenible no es proposa la millora d’una depuradora
essencial com és la depuradora de Maó, Es Castell, i es deixa
amb les condicions en què està”, quan precisament allí no
governa el Partit Popular i li estan reclamant constantment que
això sigui una prioritat que no es pot ajornar més.
Miri, l’esperit de l’impost de turisme sostenible ha mort;
ha mort perquè ja no es prioritza sobre el medi ambient, ja es
prioritza sobre altres qüestions i vostè, la Conselleria de Medi
Ambient, que hauria de ser el més ambiciós i el més gelós en
aquest sentit en relació amb aquest impost és el que menys es
preocupa. A vostè amb l’ecotaxa li roben la cartera; li roben la
cartera i això passa.
Miri -i vostè sap el que li vaig a dir-, aquesta comunitat
autònoma a principis dels anys vuitanta, i no perquè ho (...) el
Partit Popular, no ho dic per això, va ser pionera en el
tractament residual d’aigües, pionera, va ser un exemple.
Quan va venir el bum turístic en aquesta comunitat
autònoma ens vàrem posar les piles...
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EL SR. PRESIDENT:
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Les obres de Vila i de Santa Eulària de les depuradores estaven
aturades, sembla que ho han descobert ara i no...

Sr. Jerez, li queden 25 segons.
(Manca d’enregistrament per qüestions tècniques)
EL SR. JEREZ I JUAN:
I deia, no és un problema de finançament.
... i malauradament aquesta tendència no l’hem sabuda
mantenir.
I repetesc, haurem d’assumir tots la nostra responsabilitat,
però el que no és possible és que vostès, havent governat 12
dels darrers 20 anys aquesta comunitat autònoma no sàpiguen
assumir o no vulguin assumir la responsabilitat que els
correspon i girin el ventilador de la seva depuració cap a la
bancada del Grup Parlamentari Popular. Això no és
responsable, Sr. Conseller.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jerez, té la paraula el conseller Vidal.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas).
Sr. Jerez, jo assumesc tota la trajectòria que hagin pogut
tenir els diferents partits, els diferents gestors i els diferents
càrrecs que han dut a aquesta situació, he exposat... i crec que
a vostè li dol que contraposi models, la pregunta era: política
general de depuració. Per tant, he contraposat un model
d’aquest govern amb un altres model que era el més proper
que tenia, el seu. I la diferència és abismal, ja li ho he dit: en
planificació, li he explicat tot el que hem fet i que sempre ens
diu que no tenim planificació, li he fet més gros el mapet
perquè ho ves prou bé des d’allà, que és gran, tots els
projectes que tenim en marxa, on estan situats perquè sempre
va dient que no tenim planificació, que no tenim clar el Pla
hidrològic, li farem arribar aquest mapa en gran perquè li
quedi clar, perquè si no fem compareixences rere
compareixences per explicar el mateix, en això estam d’acord.
Hem assumit responsabilitat nosaltres en vessaments? Sí,
n’he assumides de responsabilitats en vessaments i passarà i
qualsevol conseller d’haurà d’assumir. I ho explicam, intentam
fer-ho lo millor possible. Hem assumit la nostra
responsabilitat, vostès no les assumien. Vostè em demana
responsabilitats a mi d’episodis diferents en què nosaltres
hem actuat i vostès no actuaven, i per això he contraposat el
model.
És clar que hi ha problemes, però els problemes s’han
d’afrontar, la tècnica de l’estruç que és el que practicava el
Partit Popular d’acotar el cap, ficar-lo dins un clot i no veure
els problemes, i ara es desperten i veuen els problemes.
Talamanca semblava que l’havien descoberta quan eren aquí a
l’oposició, perquè quan eren al Govern no la varen afrontar.

Vostè em diu que tenc més doblers, sí, aquest govern té
més doblers i recupera polítiques socials, polítiques
ambientals, polítiques d’habitatge, de mobilitat i de to t i
evidentment aquesta conselleria ha incrementat moltíssims els
seus recursos, però és que vostès no executaven ni tan sols el
pressupost que tenien, i li he dit, no només tenien un problema
de finançament vostès, que és el mantra que ens diuen aquí,
sempre ens diuen que hi havia una crisi, sí, ho sabem, que hi
havia una crisi, però és que vostès ni tan sols executaven els
pressuposts que tenien. Eren uns pressuposts minsos? Sí, però
és que a sobre no els executaven.
Ha parlat del Sr. Biel Vicens, i li agrairia també que del Sr.
Grimalt, que varen compartir aquella etapa, que moltíssims
dels projectes que el Sr. Company va posar en plurianuals eren
executats per aquests senyors, o pel Sr. Font a l’anterior
legislatura, fins i tot no va ser capaç d’executar-los tenint els
projectes que li venien de dues legislatures anteriors i tenint
el finançament en un moment de crisi.
Per tant, quan vostès em demanen responsabilitats jo els
dic: jo assumesc tota la responsabilitat del que nosaltres hem
fet, evidentment, però vostès també n’han d’assumir.
I evidentment que l’ITS és una font de finançament
importantíssima per a aquesta conselleria, és la conselleria
que rep més fons de l’ITS, com no podia ser d’altra manera, i
la política d’aigua, de connexions, d’interconnexions, la
política de depuració, 12 milions destinats a Inca, però no és
que es dediquin 12 milions a Inca, és que si no destinam 12
milions de cànon de sanejament per fer la depuradora d’Inca
són 12 milions del cànon que podem dedicar a fer una altra
cosa, que podem dedicar a fer depuradores a Eivissa.
Per tant, quan invertim en depuració en una depuradora
concreta alliberam crèdits i podem fer feina a totes les
depuradores de les Illes Balears.
Per tant, aquest govern ha invertit moltíssim més en
manteniment, moltíssim més en obra nova, planificam,
executam i fem front als reptes, davant el vessament, davant
els episodis que es donen hem de cercar solucions.
Li posaré l’exemple de Sant Jo sep, del vessament que
vàrem tenir al parc de Ses Salines a Eivissa. Què havíem fet o
què s’havia fet fins aquest moment? Res, mirar cap a un altre
costat. Idò amb l’Ajuntament de Sant Josep hem obert el
torrent, hem trobat el problema de pluvials on era, s’actua i
veurem les sorpreses que ens trobarem en aquest torrent,
veurem totes aquestes canonades que han sortit què eren i
quines obres s’han executat allà que han pogut perjudicar
encara més l’espai natural protegit.
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Per tant, davant un problema actuam. Aquí hi ha la
diferència entre vostès i nosaltres, gent que afrontam els
reptes, gent que donam la cara.
I evidentment, totes les infraestructures són ...

A Santa Eulària ens hem esforçat. Jo vaig agrair l’esforç
que Santa Eulària va fer al seu moment. Encara esper que
vostès siguin tan cavallers i donin l’agraïment a aquest govern
que ha fet feina i que ha fet possible que els ciutadans de l’illa
d’Eivissa disposin d’una millor aigua.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Sr. Conseller,...

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:
Mo ltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al tercer punt de
l’ordre del dia que correspon al debat de les proposicions no
de llei.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, no...
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas).
... entre tots ho farem possible.
Moltes gràcies.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 8425/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a millora de les garanties d’accés a l’habitatge.
Debatrem, en primer lloc, la Proposició no de llei RGE
núm. 8425/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge. Correspon la primera intervenció al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.

EL SR. PRESIDENT:
... queda un minut encara.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas).
Ah, un minut!

Perdoni, Sra. Campomar, acaba de tornar caure, per quarta
vegada, el sistema... intentaré cronometrar-ho. Té la paraula en
voler.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Molt bé, avisi’m una mica abans, si vol, abans que se
m’acabi el temps.

EL SR. PRESIDENT:
És que havia caigut el sistema, per això el volia avisar que
encara li queda un minut.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas).
Encara em queda un minut, per tant, Sr. Jerez, l’aprofitaré.
Les inversions, li he donat les xifres d’inversió a Eivissa.
És clar que Eivissa mereix més inversions, evidentment, estarà
d’acord vostè amb mi i jo estaré d’acord amb vostè, però la
comparativa ofèn, les dades són les que són i li demanaria que
en depuració no fessin tanta demagògia perquè després s’hi
trobaran algun dia, si algun dia gestionen amb aquestes
realitats, que han de fer front a aquests problemes.
I no digui que una depuradora no funciona bé quan funciona
bé, o de l’Ajuntament de Santa Eulària, vostè ha tret el deute
dels fangs, jo li podria treure els deutes d’aigua que
evidentment encara no ens han pagat, però no hi haurà cap
problema, col·laboram amb l’ajuntament perquè tots els
ciutadans tenguin aigua dessalada de qualitat.

Bé, som aquí perquè la problemàtica d’accés a l’habitatge
sabem que ja s’ha debatut moltes vegades en aquesta cambra,
però per a MÉS per Mallorca és un tema important. La Llei
d’habitatge recentment aprovada creiem que és una llei valenta
i capdavantera; les mesures que conté de mobilització dels
habitatges buits, les obligacions de grans tenidors, el servei
d’acompanyament, el Pla d’habitatge per a 5.000 famílies a
deu anys, la política d’habitatge de lloguer social i la
referència al dret subjectiu són passes cap endavant que
mostren que l’accés a l’habitatge és un objectiu prioritari dels
governs dels acords pel canvi des del primer moment. També
hem de destacar i hem de recordar, perquè crec que s’ha de
fer, hem de tenir memòria, l’Oficina antidesnonaments de
Palma, l’increment dels pressuposts anuals en matèria
d’habitatge, les ajudes al lloguer, etc.
Però totes aquestes mesures no són suficients, falten
altres mesures que no podem aprovar des de només les
nostres illes, però que sí podem impulsar i podem reclamar.
Per aquest motiu MÉS per Mallorca va presentar aquesta
proposta, una proposta que insta l’Estat a prendre mesures
valentes a l’alçada de les que ja s’han preses a les Illes en
matèria de la Llei d’habitatge. MÉS per Mallorca té com a
prioritat a la seva agenda política l’accés a l’habitatge des del
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primer dia. Des de les Illes hem de ser capaços de marcar
també l’agenda de l’Estat en temes no només competencials,
sinó també que siguin prioritat per a la nostra gent. Si en el
Congrés ningú no ens defensa, des de MÉS per Mallorca
volem posar aquest debat al nivell 1, perquè al nostre territori,
al nostre territori l’accés a l’habitatge és un tema essencial.
No ens podem conformar amb la Llei d’habitatge perquè no és
suficient, ja ho he dit; hem d’anar més enllà i ho hem de
debatre també amb les altres forces polítiques que som aquí
avui presents, i hem de saber fins on arribarà o vol arribar
cadascuna d’aquestes forces polítiques.

La pro blemàtica és tan greu que no hi ha receptes
màgiques; l’augment de la població és un factor molt
important i en el qual tenim molt poca incidència, però no ens
podem quedar amb les mans creuades, hem de fer tot el
possible i aquesta proposició té aquest objectiu; la contenció
dels preus abusius és essencial. La Llei d’habitatge, com ja he
dit, fa moltes passes endavant; també volem que aquestes
mesures capdavanteres sobre el dret subjectiu i els grans
tenidors també es traslladin fora de les no stres illes. La
proposta de MÉS per Mallo rca vol incidir en l’àmbit local
però també en l’àmbit global.

Hi ha un fet que a nivell personal em va reforçar la
necessitat de donar respostes a l’accés a l’habitatge, una de les
comptades ocasions en què la meva filla i els seus amics i
amigues em varen interpel·lar sobre un debat polític ha estat
per la Llei d’habitatge i les mesures sobre l’accés a l’habitatge
i el lloguer turístic, sobreto t les mesures que es prenien a
Palma; la majoria de vegades no els interessen els nostres
debats, troben que estam massa lluny dels seus interessos, que
no som prou conscients de les seves problemàtiques. A les
nostres illes l’habitatge suposa el 43% del sou; com poden els
nostres joves amb sous precaris arribar a una mínima
estabilitat en el tema de l’habitatge? Podem debatre si el sou
mínim interpro fessional ha de pujar a 900, a 800, a 1.000,
però la realitat és que a les nostres illes és insuficient per
garantir l’accés digne a l’habitatge per a una majoria de
persones. La situació actual de pujada de lloguers i els sous
precaris ho fa insostenible. Hem de ser capaços de posar
sobre la taula mesures transformadores del futur, perquè quan
la realitat no és beneficiosa per a les nostres persones ni el
nostre territori això és el principal.

Volem incidir també en la necessitat de garantir el dret de
les persones hipotecades. Vull fer aquesta referència perquè
vivim i suportam encara una llei hipotecària que no garanteix
un mínim de drets que exigeix ni tan sols Europa; vivim uns
dies, aquestes setmanes, en què el debat dels lobbys bancaris
sobre el sistema judicial és un escàndol, i crec que era el
moment de dir-ho, avui, en un tema tan important. Cal també
posar ordre i dignitat en aquest procés hipotecari i ja és ben
hora que ens hi posem.

Des de MÉS per Mallorca consideram que hi ha quatre
eixos que ens afecten a nivell local i a nivell global: canvi
climàtic, transport públic, residus i habitatge. Els acords pel
canvi a nivell local avancen mesures concretes en aquests
quatre eixos, i és necessari que a nivell estatal i a nivell global
també s’hi avanci.
La nostra proposta és clara, i vull destacar dos aspectes
bàsics: primer, allargament dels contractes de lloguer per a
habitatge habitual de tres a cinc anys i, segon, crear
instruments per als ajuntaments per frenar els preus de lloguer
abusius en zones de grans problemes d’habitatge. Sabem que
aquest debat és a nivell estatal, però des de MÉS per Mallorca
també volem impulsar i accelerar aquest debat, no podem
esperar. Moltes ciutats europees -París, Berlín, Viena i altresja fa molts d’anys que treballen en aquest tipus d’instruments
o mesures. Estaran en aquesta cambra totes les forces
polítiques per posar-se al costat dels illencs i les illenques en
una situació que angoixa moltes persones o no? Aquesta és la
pregunta que avui veurem aquí. La situació a les nostres illes
és greu a molts de municipis, sobretot a Eivissa, a la Palma, la
zona metropolitana...; avui tenim aquí representants d’aquests
ajuntaments, de Palma, d’Eivissa, de Marratxí, que pateixen
aquesta situació en la seva gent, els seus ciutadans; no els
podem deixar sense cap eina ni instrument per millorar el
benestar dels seus pobles i ciutats en un problema d’accés a
l’habitatge que pateixen els seus municipis.

Pel que fa a les esmenes que han presentat els grups
parlamentaris deixaré fins a la rèplica el sentit del nostre vot,
però sí que volia ressaltar la satisfacció com a MÉS per
Mallorca que s’hagin presentat 25 esmenes, bé, ara 23 perquè
n’hi ha dues que s’han retirat, però de les quals vull ressaltar
que cap d’elles no ha estat de supressió o de retirada de cap
dels punts, una satisfacció que des d’aquí volem agrair a tots
els grups parlamentaris que han fet aquestes propostes. Totes
les propostes són de millora del text, amb modificacions o
nous punts d’addició. Per tant ens cal agrair als grups, als
diputats i a les diputades que han fet aquestes aportacions, i
des de MÉS per Mallorca creim que això mostra la voluntat de
fer feina conjuntament en aquest tema tan important, i això ens
alegra. Per a aquest tema tan important necessitam consens i
força per abordar un problema tan greu; ja ho he dit i ho vull
repetir: no hi ha receptes màgiques, anam posant mesures,
tenim un objectiu principal, crec que hem de treballar en
l’àmbit local, també en l’àmbit estatal, i hem de ser capaços
d’incidir en l’àmbit global.
Per tant des de MÉS per Mallorca vos convidam a votar a
favor d’aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar. Doncs, torn d’intervenció del
Grup Parlamentari Mixt, per defensar les esmenes RGE núm.
11281, 11282, 11285, 11286, 11303, 11306, 1130 7 i
11308 /18 . Així mateix us inform que s’ha retirat l’esmena
RGE núm. 11305/18, mitjançant l’escrit RGE núm. 11332/18,
i l’esmena RGE núm. 11304/18, mitjançant l’escrit RGE núm.
11333/18.
Per tant, torn d’intervenció... de la Sra. Huertas.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president, bon dia a tothom. En primer lloc, vull
dir que les esmenes del diputat Sr. Aguilera queden defensades
amb els seus propis termes.
Bé, podem dir que compartim el fons i la forma de la
proposta, de la PNL presentada pel Grup MÉS per Mallorca,
i ho fem perquè si en alguna comunitat és palesa la preocupant
situació d’accés a l’habitatge és a la nostra.
Volem votar favorablement tots els punts de la proposta.
En termes generals, l’exposició del contingut de la iniciativa
ens sembla adient i un bon reflex de la situació actual, tot i que
hi trobam a faltar que s’esmenti els responsables d’haver
arribat on som, els especuladors, una legislació pensada per
emplenar Espanya de maons, una banca avariciosa i unes
reformes constitucionals exprés per limitar drets i no per ferne efectius.

han provocat. Aquest parc d’habitatges en mans de les
administracions públiques, com a just retornament de l’esforç
fet per la ciutadania, ajudaria a regular els preus i ens dotaria
d’un parc públic d’habitatges que frenarien l’especulació,
permetria posar mesures per evitar una no va bombolla
immobiliària provocada directament per aquells que esperen
que els preus pugin, com ara per la manca d’habitatges per
treure tot el seu parc al mercat.
Aquest és el camí al desastre i és evitable amb valentia. És
per això que hem presentat la nostra esmena per la qual se
sol·licita que la banca retorni el seu deute a la ciutadania amb
habitatges que permetin una acció valenta del Govern espanyol
per afavorir el lloguer social, que, a més, seria una solució
immediata ja que aquests habitatges ja estan construïts, no
hauríem d’esperar que passi el temps per fer els projectes, etc.
Per tant, agrairia al grup proposant de la proposta que acceptàs
la meva esmena.
Moltes gràcies.

Quant a l’articulat, estam descontents amb el punt 2 i el
punt 3 .g), no perquè no ens sembli que la feina feta per la
Plataforma d’Afectats per les Hipoteques no sigui important
i mereixedora de reconeixement, sinó perquè creiem que és
rendible tan sols a ella representa, un greuge comparatiu per
a moltes associacions, grups i col·lectius que han lluitat els
últims anys per ajudar a mo lts de ciutadans a fer front a la
carestia i manca d’habitatge social. P er tant, acceptaria...,
agrairia que s’acceptàs l’esmena de la Sra. Seijas, amb RGE
núm. 11282, que no reconeix un col·lectiu de lluitadors per
sobre dels altres.
L’informe Tinsa mostra a la seva última actualització de
dades del mes d’octubre un 9,9 d’increment interanual del
preu mig de l’habitatge a les nostres illes i que a po c a poc
torna a apropar-se als màxims històrics, i això tant per a
habitatges nous com per a habitatges usats.
Les Illes Balears estam entre les comunitats on el preu de
compra de l’habitatge puja més. A nivell d’Espanya el preu del
lloguer dur 41 mesos de pujada continuada i suposa el 49%
del salari mig, sent el cas de Balears dels més greus ja que
s’estima que igual que a Madrid s’ha de destinar el 70% del
sou per pagar-lo. L’increment del preu del lloguer a Balears
s’estima en un 24,3%, l’autonomia on més ha augmentat en
l’últim període.
L’accés a l’habitatge tant de lloguer com de compra a les
nostres illes es converteix en un drama per a moltes famílies
que cada cop troben més dificultats per fer-hi front. I mentre
succeeix tot això s’estima que entre els (...) de la banca i
passant a mans de fonts buitres al voltant de 3,5 milions
d’habitatges a tot l’Estat, (...) bancaris per la normativa
europea de vendre tot aquest parc immobiliari abans de gener
de 2019 o a aprovisionar el valor.
La banca espanyola, a la que hem ajudat entre tots a no fer
fallida, ha de tornar el deute que té amb tots i cada un de
nosaltres, prop de 80 milions d’euros, que els han servit
perquè ara tornin a tenir beneficis i es beneficiïn d’allò que

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Toca el torn de la Sra. Montserrat
Seijas.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom de nuevo.
Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a MÉS per Mallorca
por traer la presente PNL en una coyuntura tan acertada.
Quizás algunos quieran ver que se hace al calor del hipotético
acuerdo de presupuestos que anunciaba algunas medidas en
esta línea, pero cabe recordar que hoy hay unos activistas
intentando parar un desahucio en la calle Pare Jeroni Boscana,
número 25, en el Rafal, un desahucio previsto para hoy a partir
de las doce menos cuarto.
Los índices de desahucios por impagos de alquileres ya
superan a los desahucios por impagos de hipotecas, la gente
no llega a final de mes, ya lo dije en el debate del estado de la
autonomía, por eso insisto , la izquierda no ha de ser
triunfalista. Entiendo que este tipo de proposición no de ley
va en la dirección correcta aunque por otra parte manifiesta
nuestras carencias a la hora de legislar y hacer leyes como la
de vivienda, que ya debería haber incluido algunas de las
cuestiones que se presentan.
En ese sentido me ha sorprendido gratamente las
enmiendas del PSIB con la inclusión de varios nuevos puntos
muy acertados y que denotan que la maquinaria del PSOE
cuando el viento le sopla favorable es capaz de apretar bastante
en materia social, lástima que estos vientos no soplaro n
cuando se hizo la enmienda Nadal.
Atendiendo a las enmiendas que les presento, señorías de
MÉS, la primera es una propuesta de redactado más completa,
sin modificar su esencia. La segunda es la que ponen como
ejemplo de organización de la sociedad civil creo que es más
inclusiva la redacción que les propongo, pues cada vez hay más
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organizaciones en torno a la problemática de la vivienda,
STOP Desahucios, Ciutat per a qui l’habita, etc., pero yo creo
que es mejor no citar a una de ellas, como la PAH, y buscar un
redactado inclusivo.
En la enmienda al punto 3.c) lo que propongo, tras el punto
y aparte del subpunto c), que se añada “el requerimiento a los
grandes tenedores que se haga en función del grado de
acumulación de vivienda de los mismos, teniendo como
criterio preferente la solicitud de las citadas cesiones
obligatorias de viviendas a las instituciones, bancos, etc., antes
que a las personas físicas”. Me parece un apunte de sentido
común, pero necesario de precisar ya que la Ley de vivienda
marca como grandes tenedores a partir de ocho propiedades
y evidentemente esto en Mallorca puede ser muy relativo y
aquí son las grandes acumulaciones de vivienda y capital, o sea
los bancos, quienes tienen que ceder la vivienda.
La enmienda al punto 3.d) lo que añado es la palabra
“techo”, “medidas de techo y control de precios”, pues
controlar los precios que es observarlos de poco sirve si no se
pone un límite a esta peligrosa y depredadora burbuja del
alquiler.
Finalmente, les añado un nuevo punto en el que recojo las
recomendaciones europeas que existen y que no aplicamos y
que algunas las he visto en forma de enmiendas de este
informe europeo que cito en la propia enmienda, se pueden
tomar múltiples consideraciones ya que entre otras cuestiones
se estudia cómo y de qué manera contribuyen las políticas de
vivienda al bienestar de los europeos más vulnerables, sus
recomendaciones nacionales y locales.
Y es que a veces queremos descubrir la pólvora y lo que
hay que hacer es aplicar lo ya legislado y estudiado. Por ello,
mi cuarto punto como referencia a que acudamos a las
recomendaciones europeas: “El Parlamento de les Illes
Baleares insta al Govern de les Illes Balears a que aplique las
recomendaciones de la Unión Europea contenidas en el
informe Política de vivienda en los estados miembros de la
UE, 1W14”.
Portugal, España y Grecia tienen sectores particularmente
grandes de viviendas o cupadas por sus propietarios, unos
sectores mínimos de viviendas sociales de alquiler y hasta
hace poco unos sectores privados de alquiler de baja calidad
y en declive. El gasto del Estado en política de vivienda es
inferior al 1% del PIB.
Sus señorías, les felicito por esta proposición no de ley y
espero que ayude a revertir la situación habitacional actual.
Gracias.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Gràcies, Sr. President. Bienvenidas y bienvenidos a todas
las personas de los movimientos sociales y de las
administraciones que hoy nos acompañan. Es un tema que os
implica directamente, igual que a todas y a todos nosotros, o
al menos debería implicar a todos los grupos parlamentarios
de esta cámara, ya veremos cómo se desarrolla la sesión.
Es una proposición no de ley, que, por mucho que diga la
Sra. Seijas, es fruto de un hipotético acuerdo de presupuestos,
ese acuerdo de presupuestos se ha dado a nivel estatal. A nivel
estatal hay un acuerdo presupuestario que refleja lo que en
esta proposición de ley se demanda al Gobierno de España,
por lo tanto, nos congratulamos de que hoy, al menos en parte,
vaya a ser esta sesión avaladora por parte del Parlament balear
de los acuerdos adoptados por Podemos con el Gobierno, con
el Partido Socialista al que al Gobierno que se le ha llevado un
poco más hacía un acuerdo presupuestario que va a mejorar la
vida a millones de personas. Acuerdos presupuestarios que
son en aspectos claves para nosotras y nosotros, en cuestión
de dependencia, en cuestión de salario mínimo, por primera
vez en la historia de España se sube el salario mínimo hasta
900 euros. No va a subir la cuota de los autónomos por mucho
que suba el salario mínimo porque está dentro del acuerdo de
gobierno, por mucho que lo repitan y lo repitan los supuestos
másteres en patriotas y currículums menguantes en
patriotismo.
Hemos alcanzado estos acuerdos en aspectos importantes,
es un paso grandísimo que da la España del 15M y la España
del 8 de marzo. Hay un acuerdo de aumento del permiso de
paternidad, también hay una dotación presupuestaria para hacer
ver a toda la sociedad, para que quede en el imaginario de la
sociedad que un sí es un sí y si no es un sí es que es un no...
(Remor de veus)
... -sí, no hay más que entenderlo. Hay 512 millones que se van
a poder destinar, van a estar destinados a las comunidades
autónomas para gestionar la dependencia y hay una subida de
las pensiones vinculadas al IPC.
Dentro de las medidas que se adoptan para vivienda, y ya
dentro de la temática en la que estamos metidos por esta
proposición no de ley, las medidas acordados por Podemos
van fundamentalmente orientadas en pinchar la burbuja del
alquiler, esa burbuja del alquiler que está siendo una lacra para
las familias de Baleares especialmente, pero también de
muchas otras ciudades en España. Hay un aumento en el
presupuesto de la vivienda de un 38%, además también
proteger más y mejor a los inquilinos es una prioridad de este
acuerdo, tal y como se refleja en uno de los puntos que viene
en esta proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Seijas. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les esmenes
RGE núm. 11298, 11299 i 11309/18. Té la paraula el Sr.
Aitor Morrás.

Y sobre todo también avalar a los ayuntamientos, para que
puedan regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, o
altamente tensionadas, lo que nosotros aquí en Baleares,
especialmente en la isla de Ibiza y también en la ciudad de
Mallorca, pero ya empieza ya empieza extenderse a Menorca,
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-en la ciudad de Palma, perdón-, pero ya empieza a extenderse
también al resto de islas como Menorca y otras poblaciones
de Mallorca, lo que nosotros llamamos emergencia
habitacional, que es en la situación en la que está población, en
estatal lo están denominando zonas altamente tensionadas en
el mercado, ¿por qué? Porque sí que es difícil encontrar un
precio asequible en el centro de las ciudades, o cerca del
centro de las ciudades. Pero claro, al final si te vas muy lejos
a vivir encuentras una vivienda. La situación no es tanto de
emergencia habitacional porque aquí en Baleares no te puedes
ir a 200 quilómetros o a 150 quilómetros del sitio donde
trabajas, o al menos sería muy difícil po rque tendrías que
nadar todas las mañanas para ir a trabajar.
Bien, dar las gracias indudablemente, porque este acuerdo
no es fruto únicamente de acuerdos políticos, es gracias a la
movilización de la ciudadanía, es gracias a los pensionistas y
a las pensio nistas que se han movilizado. Pero también,
hablando de vivienda, es gracias a los movimientos como la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros, pero
fundamentalmente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
que es la que ha llevado al imaginario colectivo, incluso hasta
los jueces, a demostrar o hacer que ese cambio era necesario,
que necesitan un cambio las leyes y que las jurisprudencias
necesitan un cambio y que hay que estar con la gente y no con
los bancos. Claro, pero de repente se asustan, ese imaginario
está instalado tan grande, de una forma tan fuerte que en 24
horas son capaces de echar marcha atrás, o al menos
intentarlo. Ya veremos qué pasa.
Es un acuerdo, como digo, que recoge también lo que
viene en la proposición no de ley, que es para posibilitar un
país nuevo, un país nuevo que cambia a su gente. La patria no
son sólo himnos y banderas, sino que son su gente y a esa nos
remitimos. Nos dedicamos más que a banderas en balcones, a
las cosas de comer y de habitar. Y por eso, además de apoyar
todos los puntos de la proposición no de ley que presenta
MÉS per Mallorca, nosotros presentamos tres enmiendas, tres
enmiendas encaminadas a mejorar un poco lo que entendemos
que debe ser la legislación a nivel estatal: por eso
presentamos la 12298, que va destinada a que los
ayuntamientos tengan ayudas económicas para que puedan
hacer un estudio exhaustivo, puerta a puerta y conocer qué
ocurre en sus municipios. Pero eso no lo decimos para que lo
tenga que hacer estatal, eso lo podemos hacer desde aquí,
desde Baleares, y por eso instamos al Gobierno balear a que
ayude económicamente a los ayuntamientos para poder
realizar este estudio, porque conocer lo qué pasa en los
municipios ayudará a de verdad poder aplicar el Decreto de
emergencia habitacional aprobado este verano pasado.
Presentamos otra enmienda, que es la 11299, en la que
instamos al Govern de las Illes Balears, porque claro, esto
tenemos que hacerlo desde aquí, a aumentar el número de
personas, el número de plantilla, en 12 al menos sobre las que
ya la conselleria tenga estimada, para incrementar el IBAVI y
la Dirección General de Vivienda, ¿por qué? Porque hay que
gestionar no sólo las viviendas vacías que vengan de los
grandes propietarios, de los grandes titulares de vivienda, sino
también las que vengan de las que se quedan, como hemos

visto esta mañana también, en situación de vacías porque
abandonan la publicidad en las plataformas on line de alquiler
turístico. Todas estas también hay que gestionarlas y pueden
ser miles de viviendas, miles de viviendas si es que se hacen
bien las labores de inspección y si es que se hace una labor
desde la Oficina de Vivienda Vacía en cada isla con personal
suficiente.
Hay que intentar que esas viviendas que se quedan, que
salen del alquiler turístico, pasen al alquiler anual. Y eso se
consigue únicamente metiendo personal en cada oficina.
Porque, mire, Sr. Conseller, y aprovecho que está ahora
mismo en la sala, decirle que haga una prueba, llame al
900780000, que es el teléfono de cita previa del INEM, del
INEM no -disculpe-, del IBAVI, y verá como le dan cita por
ejemplo en la isla de Ibiza, no le dan cita en el IBAVI porque
dicen que no hay ya más citas, porque está como colapsado o
algo así...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Morrás, li queda 1 minut.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
... y ya no dan más citas. Por lo tanto, hace más personal, no
están dando citas en el IBAVI de Ibiza, es una pena que no esté
aquí la Sra. Maria Antonia Garcías para lo pudiese decir de una
forma rápida. Pero es así, pruebe a llamar y verá como no le
dan cita.
Bien, respecto a las enmiendas, y ya para terminar, Sr.
Presidente, únicamente decir que entendemos que la 11307,
de Gent per Formentera, es la intención que mantiene la que
nosotros presentamos como 1309..., 11309, salvo que la
nuestra es un poco más extensa, porque además de pedir el
reglamento, de instar a que se reglamente el decreto de
emergencia habitacional, también pedimos que se reglamente
de forma lo más rápido posible los título s 3 y 8; del 3 nos
consta que el Govern está trabajando en él, pero también el 8,
sobre el habitatge protegido de la Ley de vivienda.
Bien, nada más; quiero decir que, bueno, respecto ... Me
queda... Bueno, sólo..., un posicionamiento únicamente sobre
las -pues no voy a poder hablar después- sobre las enmiendas
del PSOE, le sugerimos un pequeño matiz, que es en la 11311,
cuando dice “llogaters de buena fe dava n t d ’un
desnonament”, entendemos que es “llogaters que tengan una
deuda de buena fe”, no que los llo g a ters sean de buena fe,
únicamente esa matización.
Y respecto a la 11316 també quiero sugerirles que
cambien...
(Remor de veus)
... y que inviertan la proporción, que sea el 8 0 % el que se
dedique..., del SAREB, que se dedique a las comunidades
autónomas y no...
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EL SR. PRESIDENT:
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oportunitats, que pateixen més dificultats, que ho passen més
malament.

Sr. Morrás, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
... el 20, lo queremos todo, ya que la SAREB es pública.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Morrás.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Morrás. Passam al torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Socialista. Per defensar les esmenes RGE núm.
11310, 11311, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317,
11318, 11319, 11320 i 11321/18 presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

Les nostres esmenes volen anar encara més enllà en el
grau d’exigència. Compartim la preocupació per l’increment
dels preus del lloguer i les dificultats de tanta gent per accedir
a un habitatge digne. Compartim el reconeixement a la feina
que han fet i fan tantes entitats com ara la Plataforma
d’Afectats per les Hipoteques, Càritas o Creu Roja; sense
l’esforç i la lluita de tanta gent sacrificada moltes coses no
haurien estat possibles ni serien possibles, i és de justícia
reconèixer-ho aquí. Volem, com demana la Sra. Campomar,
que el Govern d’Espanya impulsi de manera immediata una
reforma de la Llei d’arrendaments urbans que elimini el
desnonament exprés i ampliï la durada dels contractes a cinc
anys, però entenem que és millor que les actualitzacions de
rendes, en tost (...) l’IPC, es regeixin per l’índex de garantia de
competitivitat, com preveu l’article 7 , règim aplicable als
contractes entre parts privades, de la Llei 2/2015, de
desindexació de l’economia espanyola; és un índex més
favorable als interesso s dels llogaters i per tan ajudaria a
refredar els preus.

EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, president, bon dia, benvinguts, representants de
les entitats socials, dels municipis.
Hem presentat esmenes a la proposició no de llei de MÉS
per Mallorca que allò que pretenen és complementar les seves
propostes, ajudar a millorar la difícil situació que pateixen
tantes persones i tantes famílies en relació amb l’habitatge.
Els preus del lloguer es resisteixen a baixar tant com
voldríem, el drama de tanta gent continua, s’han dit xifres aquí
i altres xifres co ntradictòries que també hem pogut llegir
aquests dies; en tot cas per açò falta que coneguem la realitat,
que la puguem estudiar, i per açò donarem suport a algunes
esmenes en aquest sentit.
Vèiem també ahir als mitjans de comunicació com una
massa de propietaris de pisos de protecció pública fan un ús
espuri d’un bé social davant la manca de control que hi ha
hagut fins ara. La Llei d’habitatge ha permès a la fi fer
inspeccions, i s’han fet per primer cop en trenta anys; s’han
iniciat 22 expedients sancionadors amb multes de fins a
40.000 euros per fer negoci amb un habitatge de protecció
oficial; és una qüestió de pura justícia social.
Estam d’acord, ja ho he dit, amb les iniciatives que ens
proposa la Sra. Campomar. Compartim les demandes que
reclamen al Govern de Pedro Sánchez. No són a causa dels
pressuposts, la proposició no de llei està presentada dia 17
d’agost, quan encara en pressuposts no hi havia cap negociació
a Madrid, que sapiguem. El Grup Socialista, en tot cas, no
rebaixarà el seu grau d’exigència al Govern d’Espanya pel fet
que ara sigui socialista; ben al contrari, aprofitarem
l’oportunitat de ser escoltats a la fi per maldar fer possibles
totes aquelles iniciatives que afavoreixin el benestar i la
prosperitat de les ciutadans i dels ciutadans, de manera
especial de totes aquelles persones que han tengut manco

Compartim també la necessitat de dotar d’instruments
legals els municipis que pateixen increments desmesurats dels
lloguers; han de poder intervenir i impedir les rendes abusives,
però és molt important també que el Govern d’Espanya provi
quan abans millor el desenvolupament reglamentari necessari
per tal que els ajuntaments puguin aplicar els recàrrecs als
immobles desocupats, tal com preveu la Llei d’hisendes locals
-hem presentat una esmena en aquest sentit-, i volem que des
del Govern d’Espanya s’impulsin programes per a la reducció
del nombre d’habitatges deshabitats tot fomentant que es
destinin al mercat de lloguer; com també és necessari que
s’impulsi una reforma legislativa que ajudi a millorar les
garanties judicials dels llogaters de bona fe davant una situació
de desnonament, tal com ha reclamat al Govern d’Espanya una
iniciativa del Congrés de Diputats. El text és literal d’una
iniciativa de Podemos aprovada el març de 2017, que parla de
llo gaters de bona fe; no tenc cap inconvenient a modificar,
però en tot cas jo simplement he replicat una iniciativa de
Podemos al Congrés de Diputats.
Estam d’acord amb la necessitat d’impulsar i donar suport
a la creació per part dels poders públics d’un parc públic
d’habitatges a través de la cessió obligatòria per part de grans
tenidors, però hem d’anar més enllà: volem que el Go vern
d’Espanya o bligui la SAREB a destinar els seus actius al
lloguer i que cedeixi com a mínim el 20% dels habitatges i del
sòl de què disposa per tal que el Govern, consells i
ajuntaments puguin incrementar les seves borses d’habitatges
públics de lloguer. El percentatge ens és igual, l’important és
que es faci, no qui ho fa, no qui posa la placa, sinó que es
beneficia d’aquesta política social.
Però no només ho ha de fer la SAREB, sinó que volem que
el Govern d’Espanya ens cedeixi sòl públic en desús per
dedicar-lo a la construcció d’habitatges de lloguer social. El
Ministeri de Defensa, per exemple, disposa de sòl que no
empra i que vindria molt bé per fer habitatges públics; per cert,
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s’ha reactivat l’opció de Son Busquets, significarà la
construcció de 831 nous habitatges socials. La manca de sòl
públic qualificat per a habitatges és la primera dificultat amb
què es troba el Govern a l’hora de dur endavant el Pla
d’habitatge; així l’objectiu de destinar fins a 50 milions anuals
per a construir 500 nous pisos abans de 2020 només es podrà
aconseguir si es disposa de sòl suficient. En aquest sentit va
també l’esmena que insta el Govern d’Espanya a establir, a
través de l’Institut de Crèdit Oficial, una línia de crèdit
destinada a entitats públiques o amb participació pública
majoritària i lucre limitat per tal de finançar la construcció o
la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer. És a dir, volem
que hi hagi sòl i recursos econòmics suficients per poder fer
polítiques d’habitatge a favor de qui més ho necessita, i al preu
que es pugui pagar en tant que llogater o llogatera.
També compartim la necessitat que es fomentin els
contractes de llarga durada, que s’estableixin mesures de
control dels preus i que es dotin de seguretat contractual dels
preus i que es dotin de seguretat contractual tant el llogueter
com qui lloga la casa, a partir sempre de criteris socials. I és
fonamental que puguem disposar el més aviat possible, i
d’acord amb els principis que estableix l’article 47 de la
Constitució, d’un nou marc legislatiu estatal que reconegui el
caràcter subjectiu del dret a l’habitatge, amb la intenció que
totes aquelles persones excloses per raons socioeconòmiques
puguin veure garantit el seu dret per part de l’administració
competent, en la manera en què ho estableix la nostra pionera
llei d’habitatge. Així ho demana la iniciativa. Hem presentat
una esmena que pretén afinar la redacció: recordar que aquest
és un dret emparat per la Constitució, que no és cap (...), com
sembla que ens vol fer creure de vegades el PP.
Hem presentat també una esmena que pretén afinar la
redacció de la proposta sobre la necessitat de revisar la
fiscalitat i les condicions legals en matèria d’habitatge,
especialment a les societats patrimo nials i les SOCIMI, a
favor de l’accés assequible al lloguer, garantir el retorn social
d’aquestes societats i posar a disposició més recursos per
desenvolupar polítiques socials d’habitatge.
Més esmenes que augmenten el grau d’exigència cap el
Govern de Pedro Sánchez. Volem que s’incrementin les
partides econòmiques destinades al Pla d’habitatge, volem
més fons per a polítiques actives; el 2017 (...) adjudicar el
100% de les ajudes, el conseller i ara portaveu Sr. Company
no va arribar ni al 50% cap any, desídia. Dels 12,9 milions
d’euros pressupostats entre 2012 i 2016 passarem als 34,6
que el Govern de Pedro Sánchez ens transferirà per invertir en
habitatge entre 2018 i el 21.
Tot i així necessitam que la distribució territorial dels fons
tengui en compte la situació del mercat immobiliari i no
només el criteri poblacional, que ara és el principal. Per
problemes d’accés a habitatge no només, ni sobretot, és
determinant el nombre de persones que conviuen en un
territori, és necessari revisar els criteris de distribució. I
entenem que és necessari recordar al Govern d’Espanya que
s’ha compromès a fer 20.000 habitatges de protecció oficial

en règim de lloguer; volem que ho concreti ja, millor avui que
no demà; és un compromís que no es pot demorar en el temps.
La propo sta de la Sra. Campomar es dirigeix al Govern
d’Espanya, a les seves responsabilitats i competències. Les
nostres esmenes també. La resta d’esmenes apunten, en canvi,
cap al Govern de les Illes Balears; cap problema, el Govern
està compromès amb l’habitatge, més que ningú, ho ha
demostrat. El Sr. Aguilera s’ha oblidat d’incloure els lloguers
en la seva proposta de crear un observatori; també hem de
vigilar els lloguers i controlar els lloguers. Només ha pensat
en les infraestructures immobiliàries en venda, les de lloguer
també són importants.
Podemos vol que el Govern contracti almenys 12 persones
més de les que tengui ja previstes, no importa quantes en fan
falta, sinó els treballadors que estimi el Govern més 12 més.
Hem de ser prudents amb les xifres deia el Sr. Morrás fa una
estona, i dos ous durs, com diria el més marxista dels germans
Marx, rigor!
Podemos vol també que el Govern desenvolupi reglaments
d’emergència i per regular els lloguers, endavant amb la
regulació, el Govern està fent feina, ben prest començarem a
veure resultats, alguns ja s’han vist de fet. Hem aprovat la Llei
d’habitatge més mo derna, més valenta i més social de tot
l’Estat. S’han reobert les oficines de l’IBAVI a cadascuna de
les illes, enguany es destinaran més de 24 milions de l’impost
de turisme sostenible a habitatge social, perquè és una
prioritat l’habitatge social. Els darrers 3 anys les ajudes a
lloguer han beneficiat 4.434 famílies, hem passat de les 697
ajudes de l’any 2015 a 2.6 0 0 l’any passat, quan s’hi van
destinar 4,5 milions d’euros...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Borràs, li queda 1 minut.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, acab, president. Enguany hi haurà 7,4 milions en
ajudes, hi haurà fins a 4.300 euros anuals per als més joves
amb necessitats, 3.000 beneficiaris en total podran accedir a
aquestes ajudes.
S’han rehabilitat més d’un centenar d’edificis amb 1,4
milions invertits no més enguany, 10,6 milions destinats a
famílies i comunitats de veïns els darrers 3 anys. Enguany,
gràcies al conveni firmat amb el Govern de Pedro Sánchez, 7,4
milions per a ajudes al lloguer, amb el canvi de govern, 5
vegades més que el 2015 i ampliació del límit de lloguer fins
a 900 euros mensuals.
Les coses han canviat també en matèria d’habitatge, però
hi falta encara molt, moltíssim, ho sabem. Per açò donarem
suport a la proposició no de llei de MÉS per Mallorca i a
aquelles esmenes que accepti la Sra. Campomar de la resta de
grups. I per açò també hem presentat les nostres esmenes,
volem el compromís del Govern de Pedro Sánchez amb els
problemes d’habitatge dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
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Balears, ens hi volem comprometre, hem posat els fonaments,
construïm el benestar de tothom.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Borràs. Doncs, passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Sandra Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidente. Permítanme que haga una
intervención de carácter general respecto a la PNL que se ha
presentado, ya que, teniendo en cuenta la cantidad de puntos
que tiene la PNL y que se han presentado 23 enmiendas, con
el tiempo que tengo para intervenir es muy difícil
posicionarnos en cada una de las enmiendas y de los puntos,
teniendo en cuenta que además ya aprovecho para pedir la
vo tación separada, ya que votaremos diferente según los
puntos o las enmiendas.
Me gustaría hacer una breve situación de cuál es la
actualidad de la vivienda aquí en Baleares. Todos los grupos
que han intervenido lo han dicho, es una situación muy crítica,
muy grave, de las peores que existen en España. El precio de
la vivienda, dato que salía ayer recogido en un medio de
comunicación, sube a un ritmo de un 10% en nuestra
comunidad autónoma, ha aumentado un 40% desde el 2015, el
precio medio de la vivienda es de un 33% más que en el resto
de España, la lista de espera según los datos de la conselleria
para una vivienda social es de más de 2.300 personas. La
media de alquiler de un piso de 90 metros cuadrados es de
más de 1.000 euros. Y evidentemente esto durante su
legislatura, al final de su legislatura es la situación que
tenemos en Baleares, la situación más crítica en vivienda que
hemos vivido los últimos años.
El Grupo MÉS ha presentado esta iniciativa, creemos que
debemos seguir debatiendo sobre vivienda, hemos debatido en
numerosas ocasiones, muchas de ellas con iniciativas del
Partido Popular, pero lo que nos ha dado a pensar esta PNL y
también la cantidad de enmiendas presentadas, es que ustedes
tienen muy poca fe en la ley que recientemente hemo s
aprobado. Ustedes hablaban que esta ley iba a resolver todos
los problemas de la vivienda, pero parece que ahora todo debe
resolverlo el Estado. Y de una cosa sí que nos alegramos de
esta PNL y las enmiendas, es que nos dan la razón en lo que
nosotros hemos dicho y repetido, que no había un diagnóstico
de la situación de vivienda en Baleares cuando se hizo la ley.
Ahora piden un observatorio para conocer cuál es la situación
real, una vez que han aplicado ya las supuestas medidas para
resolver esta crisis. También piden que se dote de ayudas a los
ayuntamientos para que realicen los análisis exhaustivos en
sus municipios, para saber en qué situación se encuentra la
vivienda, después de haber hecho la ley, de haber aplicado
estas medidas que debían resolverla. Es decir, ustedes sabían
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los síntomas, aplicaron la receta, pero no tenían el
diagnóstico.
Y además co mo más grave, lo que en Baleares no
funcionan y ahí están los datos, ustedes pretenden trasladarlo
al resto de comunidades autónomas para que también fracasen.
Ustedes tienen una obsesión por el intervencionismo más
radical y por el control más absoluto de cualquier cosa. ¿Y
cuál es el problema real que hay en Baleares? Es
evidentemente el precio para acceder a una vivienda, pero este
precio es tal porque no hay viviendas en el mercado de alquiler
de larga duración, hay mucha demanda, hay muy poca oferta y
suben los precios. Creo que esto es algo básico, aunque no
entendamos mucho de economía. Ustedes a este respecto
decían que con la prohibición del alquiler turístico en
plurifamiliares, esto ya se resolvería. Falso, ha transcurrido un
año y medio entre la moratoria y la aplicación de la ley y
seguimos exactamente igual, no hay viviendas y ¿por qué?
Según los expertos, muchos de estos propietarios de estos
inmuebles que ya no los pueden alquiler a nivel turístico,
hicieron una inversión importante de reforma de sus viviendas
que evidentemente tienen todo el derecho a recuperar y dada
la dificultad del alquiler y el riesgo que supone debido a los
impagos, ocupaciones ilegales, etc., prefieren ponerlo a la
venta y no están en el mercado de alquiler.
¿Y cuál es la solución para esto, según ustedes? Ponerles
más trabas a los propietarios para que alquilen, en lugar de
incentivar la puesta en el mercado de los alquileres de larga
duración, lo desincentivan. Ahora quieren pasar la duración de
los contratos de 3 a 5 años, algo que nosotros estaríamos de
acuerdo si lo hiciesen incentivando, pero no, por obligación,
lo que ya les digo que tendrá el efecto contrario.
Hablan además, algo que resulta curioso, del desahucio
exprés, yo creo que ya intentan mezclarlo ahí para que sea algo
del Partido P o pular, pero recordemos, el único desahucio
exprés que se ha aprobado en este país fue el que hizo el Sr.
Zapatero en el año 2009, desahucio exprés de forma general,
cuando más se estaban aumentando los desahucios, esa es la
realidad y no confundan. Lo que se ha hecho ara es una
medida, que además fue bastante consensuada que se aprobó
recientemente, para que en aquellas situaciones siempre de
propietarios particulares que hubiese una ocupación ilegal, se
pudiese proceder a un desalojo de una forma más ágil. Y lo
que hizo el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno a
nivel estatal es aprobar una medida para que ninguna familia,
ni ninguna persona en situación de vulnerabilidad se le pudiese
realizar una ejecución hipotecaria. Eso es lo que hizo el
Partido Popular y el Partido Socialista, por mucho que le pese
al Sr. Borràs, lo que hizo fue el desahucio exprés, del que
ahora hablan.
Además ustedes lo que pretenden es, otra vez más, con
otras medidas también lo han hecho, cargar la responsabilidad
de estos desahucios al propietario, al ciudadano. Si hay una
situación de emergencia, de vulnerabilidad en un inquilino que
no está pagando el alquiler, esto no es responsabilidad de
solucionarlo del propietario de la vivienda, es responsabilidad
de la administración. Pero ustedes se quitan la responsabilidad
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de encima y se la traspasan al ciudadano, como les gusta tanto
hacerlo. Recordarle además, lo ha repetido también en varias
ocasionas, a la portavoz de MÉS, que la Ley hipotecaria ya se
modificó a finales del año pasado, para adaptarla a las
sentencias europeas, aunque usted todavía no se haya enterado.

protección oficial, de estas 5.000 viviendas que ustedes dicen
que hay que tener, proyectan 511 viviendas para esta
legislatura; la realidad cuando se acabe la legislatura habrá
cero viviendas construidas, ninguna persona podrá disfrutar de
ninguna de las viviendas que ustedes han prometido.

Volvamos a Baleares, ¿qué dicen los expertos? Leíamos
además ayer una de la noticias que ha sacado un medio de
comunicación, que otro de los problemas que tenemos para
acceder a la vivienda es la escasa edificación de nuevas
residencias. Y ¿qué hacen ustedes? Para decirlo llanamente, en
contra de cualquier lógica social, en el sentido de que hoy en
día las familias son más pequeñas, la gente tiene menos hijos
y necesitan viviendas de menos metro s cuadrados, ustedes
ponen muchas más trabas a través de las normativas que han
hecho para que se pueda edificar. Ahora, en lugar de poder
edificar por ejemplo en un terreno 5 viviendas, solamente se
pueden edificar 3, con lo cual el promotor que haga esas
viviendas las tendrá que poner a un precio más caro para poder
recuperar esa inversión. Esa es la solución que ustedes están
dando, poner más trabas a los promotores, que además ustedes
deben considerar que todos los promotores aquí en Baleares
son esas grandes multinacionales y trabas y trabas y trabas,
cuando en realidad son pequeñas empresas que arriesgan
también su capital y ustedes solamente le ponen
impedimentos, en lugar de poder tener más viviendas
disponibles.

También pide el PSOE la cesión del suelo público de
titularidad estatal para que lo usen las comunidades autónomas
para vivienda social, están gobernando, veamos cómo se
materializa, por ejemplo, y ustedes lo han puesto a modo de
ejemplo, Son Busquets, ¿tendremos realmente la cesión de
Son Busquets antes de que finalice la legislatura? Está en su
mano, ustedes gobiernan aquí, gobiernan en el Estado.

P ero es que además, si alguno de estos promotores se
anima y se decide a hacer una promoción, sus ayuntamientos
le ponen todavía más trabas, recordemos el caso del
Ayuntamiento de Palma que tiene retrasos en la concesión de
licencias de más de 1 año.
Podemos pide, otra de las enmiendas presentadas, más
personal para la Oficina de Vivienda Vacía, yo creo que a
ustedes les gustaría ser uno de los inspectores e ir por ahí
diciendo: “expropiese, expropiese”, como tanto le gusta.
El PSOE pide, por ejemplo que...
(Remor de veus)
... el PSOE pide que la SAREB ceda un mínimo del 20% de
sus bienes a las comunidades autónomas, algo que apoyaremos
y estamos de acuerdo, no nos parece mal, pero esperemos que
lo gestionen mejor de lo que gestionó el conseller el
convenio que ya firmó con la SAREB.
Pide MÉS que el Estado impulse 20.000 viviendas de
VPO, nosotros le preguntamo s si nos puede contestar en la
réplica de dónde sale este número , se lo digo porque el
Govern, por ejemplo, hizo algo similar y puso 5.000 viviendas
que debía construir el Govern en la Ley de vivienda. Cuando le
preguntábamos al conseller, él decía que este número salía de
los estudios que tenían, cuando le preguntamos po r escrito
resulta, ¡oh, sorpresa!, que no había ningún informe hecho.
Ustedes además respecto a las viviendas de VPO, una de
sus grandes promesas, ustedes prometen 511 viviendas de

Hablan también del P lan de vivienda estatal, nosotros
estamos de acuerdo en que se revisen los criterios de reparto,
ya lo hemos debatido alguna vez, estamo s to talmente de
acuerdo y piden que se incrementen las partidas del plan para
Baleares. Recordarles que ya el último plan que dejó aprobado
el Partido Popular a nivel estatal duplicaba la financiación para
Baleares, lo digo por si se les olvida y se quieren apuntar
también el tanto de esto. Pero ustedes mientras piden, por
ejemplo, más dinero para que venga a Baleares ustedes a los
ayuntamientos no les dan más dinero para que puedan dar
ayudas al alquiler, como hacen los ayuntamientos otra vez de
atención primaria que dan las ayudas económicas urgentes
para el alquiler, ustedes no han incrementado absolutamente
nada esta partida. Los ayuntamientos siguen exactamente igual,
pero ustedes sí que piden más dinero al Estado.
Después también piden varios grupos que se agilice el
decreto que desarrolla la Ley de vivienda para garantizar la
vivienda a los colectivos más vulnerables, lo que demuestra
que ustedes mentían cuando decían que la Ley de vivienda
garantizaba el derecho subjetivo a acceder a una vivienda. Ya
se lo dijimos y ustedes lo reconocen, no garantizaba
absolutamente nada, ahora es el Govern que tiene que realizar
este decreto con los criterios que considera convenientes y a
partir de ahí las personas podrán acceder a una vivienda, que
supongo que aprobarán el decreto ya casi cuando finalice la
legislatura que está en vigor, y después evidentemente ya los
que vengan pues tendrán que solventar esta situación. Una vez
más ustedes se harán la foto y que cumplan los que vengan o
que ya cumpla el Estado, patada hacia adelante o patada hacia
arriba.
El resumen de su política de vivienda vuelve a ser la misma
que les hemos dicho siempre, cargan la responsabilidad de los
gobernantes a los ciudadanos, ustedes hacen muchos anuncios,
mucha foto, generan muchas expectativas, pero realidades muy
pocas. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Fernández. Torn, idò, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el
Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:
Molt bé, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputades. També donam la benvinguda a les persones que ens
acompanyen.
No és el primer pic que aquest parlament parla sobre
habitatge, com no pot ser d’una altra manera, perquè és un dels
problemes socials més greus que té aquesta terra i, per tant, és
lògic que li dediquem reiterats debats i crec que això és
positiu.
Sobre el diagnò stic crec que ja s’han dit moltes coses i
està prou ben diagnosticat el problema que existeix a les Illes
Balears, hi ha molts de problemes d’accés a l’habitatge perquè
hi ha un augment poblacional molt potent en els darrers quinze
anys; perquè hi ha una política urbanística restrictiva, amb la
qual nosaltres hi estam d’acord, no la posam en qüestió, però
és un factor que explica en part el problema que tenim de dret
a l’habitatge, i crec que no se n’ha parlat gaire en el dia d’avui,
i hi ha una demanda exterior també molt forta, per part
sobretot de centreeuropeus de comprar, d’establiment, de
tenir alguna cosa, algun immoble a les Illes Balears. Jo crec
que aquest grup de factors expliquen, o almanco expliquen en
part, el gran problema que tenim amb el tema de l’habitatge.
I saben perfectament que el nostre grup parlamentari
bàsicament ha estat d’acord amb la Llei d’habitatge de les Illes
Balears, que vàrem impulsar el Decret de preu taxat i que
vàrem intentar empènyer el Govern perquè això fos una
realitat i, per tant, es desbloquejàs aquesta situació. Per tant,
hem tengut una posició jo diria..., no sé si dir-ne
intervencionista, perquè al Partit Popular sembla que no li
agrada l’intervencionisme, nosaltres el que hem dit a la Llei
d’habitatge, i ho vull reiterar avui, és que si no entram a
regular, entram a fer una actuació amb els pisos buits,
realment no afrontarem el problema, i això és el que nosaltres
no podem compartir de cap manera amb el Partit Popular. El
Partit Popular no vol entrar al gran problema, a la gran font de
solució que té el problema de l’habitatge a les Illes Balears,
que són els pisos buits que s’han de posar en marxa. Aquest és
un objectiu que el nostre grup parlamentari ha compartit com
a objectiu general amb el Govern i amb la Llei d’habitatge,
després com es canalitza i com s’instrumenten aquestes
possibles solucions, amb això podríem discrepar més, però
com a idea, com a concepte sí que hi estam d’acord.
Ens preocupa de la proposta de MÉS, voldria que se
m’entengués, que hi ha com una voluntat d’estendre la solució
de les Illes Balears a l’Estat, i nosaltres, que creiem plenament
en l’autonomia, no té perquè la solució de les Illes Balears ser
la mateixa d’altres territoris, perquè de fet pensam que hi ha
prou diferències en relació amb l’habitatge. Per tant, no sé si
hem de traslladar el concepte de dret subjectiu que hem
implantat a la nostra llei a tot l’Estat, no ho sé, tenc dubtes que
això s’hagi de traslladar d’aquesta manera tan automàtica com
proposen vostès o la figura del gran tenidor s’hagi de traslladar
d’aquesta manera tan automàtica a la resta de l’Estat; tenc
dubtes, perquè crec que nosaltres tenim la nostra problemàtica
i hem de posar les nostres solucions, i altres territoris,
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evidentment fent ús de les seves competències, han de fer el
seu camí, que no necessàriament ha de ser el mateix que el
nostre.
Els grans objectius que ens anunciava la Sra. Campomar
nosaltres els compartim, nosaltres pensam que l’allargament
dels lloguers és una solució..., una solució?, és una de les
possibles vies que s’ha d’explorar i que hauria de ser una
realitat. I crear instruments perquè els ajuntaments intentin
contenir els preus també ens sembla una idea a desenvolupar.
Per tant, també li donam suport.
No podem estar d’acord amb el tema del desnonament
exprés, jo crec que amb això sí que coincidim plenament amb
el Partit Popular; realment el que vostès diuen és que hem de
donar una certa carta de naturalesa a l’ocupació, nosaltres ens
negam absolutament i radicalment a donar carta de naturalesa
a l’ocupació. L’ocupació és una acte il·legal i necessita d’una
reacció fulminant dels poders públics. I també coincidesc
plenament amb la Sra. Fernández, que la responsabilitat dels
problemes d’habitatge no són del propietari, són de
l’administració pública i qui ha de donar solucions i
alternatives és l’administració pública i no carregar aquest feix
sobre el propietari.
Per tant, no ho he dit, però supòs que es dedueix, demanam
la votació separada dels diferents punts i sobretot de les
diferents lletres, perquè així com han estructurat vostès la
seva proposta pot crear a la votació algun problema, però
no saltres demanam que es votin els punts i les lletres per
separat cada un d’ells.
En relació amb les esmenes, -no sé com anam de temps,
però..., vaig bé de temps? Moltes gràcies, Sr. President.
En relació amb les esmenes bàsicament amb les del PSOE
estam d’acord, bàsicament, eh!, amb algun matís, aquesta
esmena de la bona fe no la tenim molt clara, crec que és un
poc indefinida, ja ho han dit altres grups parlamentaris.
Amb la que no podem estar d’acord de cap manera és amb
l’esmena de Podem en relació amb aquest augment de
funcionaris, que no sabem perquè són 12; per què són 12 i no
són 24 o no són 7? I com deia el Sr. Borràs, que no he entès
si donen suport a l’esmena de Podem o no, perquè l’ha
criticada, però després m’ha semblat que li donava suport,
però bé, no m’ha quedat gens clar, en tot cas, el servei ha de
tenir les persones necessàries, no més ni manco, i no
necessàriament tenir les persones necessàries passa per la
contractació de nous efectius, sinó per la recol·locació dins
la comunitat autònoma d’efectius a les conselleries més
necessitades d’aquests.
Com que això no és el plantejament de la seva esmena,
evidentment no hi podem donar suport, perquè a més vostè diu
una cosa que per a nosaltres és absolutament falsa, i ja l’ha dita
a les preguntes orals avui. El lloguer turístic passa...
(Remor de veus)
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... perquè els pisos de lloguer turístic passin a lloguer habitual,
diu, s’aconsegueix amb més funcionaris. No, no s’aconsegueix
amb més funcionaris, no té res a veure; això és el que vostè ha
dit; no té res a veure amb els funcionaris, té a veure amb el fet
que sigui atractiu per al propietari tenir pisos de lloguer de
llarga durada, i això és el problema que vostès no han volgut
entendre. Vostès poden culpabilitzar de tot al lloguer turístic;
quan han tengut la criminalització feta del lloguer turístic,
quan han tengut els propietaris ben multats i ben sancionats,
resultat que el preu no ha baixat. Ergo el seu sil·logisme que
tots els pisos de lloguer turístic passarien al mercat de lloguer
era fals i els ho vàrem dir per activa i per passiva, però vostès,
no, vostès erra que erra, però la realitat ha demostrat que les
coses no són així, no són així.
I en això també he de coincidir amb la Sra. Fernández. Aquí
del que es tracta és d’incentivar, de fer atractiu, d’afavorir que
els propietaris vulguin posar els seus pisos en lloguer, i d’això
vostès en parlen molt po c, i aquesta és una de les grans
problemàtiques que existeixen que vostès no afronten, i per
això nosaltres evidentment també a aquesta esmena no li
podem donar suport de cap manera.
En relació amb l’esmena de fer uns reglaments, bé, clar, en
general ens pareix molt bé que el Govern compleixi les seves
obligacions de fer reglaments. Ara, quin contingut tendran
aquests reglaments?, aquesta és la qüestió que no tenim gens
clara, però en tot cas nosaltres podem donar suport a aquesta
esmena; ja veurem si el contingut ens agradarà o no ens
agradarà.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Bon dia, Sr. President, bon dia a tothom, i sigui benvingut
el públic que avui ens acompanya.
Vivim en un estat que es defineix a la Constitució com a
estat social i democràtic de dret, i que propugna com a valors
superiors la llibertat, la justícia i la igualtat. Segons l’article
9 de la mateixa Constitució correspon als poders públics
remoure els obstacles que n’impedeixen o en dificulten el seu
assoliment. L’article 47 de la Constitució disposa: “Tots els
espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders
públics promouran les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan
la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal
d’impedir l’especulació”.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears manifesta a
l’article 22 que “les administracions públiques de les Illes
Balears garantiran el dret d’accés a un habitatge digne dels
ciutadans de les Illes Balears. Per llei es regularan les ajudes
per promoure aquest dret, especialment en favor dels joves, de

les persones sense mitjans, de les dones maltractades, de les
persones dependents, i d’aquelles altres en el qual cas estiguin
justificades les ajudes”.
Les conseqüències de la greu crisi econòmica han
provocat drames personals, familiars i so cials vinculats a
situacions d’atur i pèrdua d’habitatges. Si durant la crisi vam
patir els desnonaments hipotecaris actualment el 80% dels
desnonaments són de lloguer, i el pitjor és que sembla que no
hem après res i ens tornam a trobar que actualment es paga
menys per una quota hipotecària que per un lloguer, com ja
passava a l’inici de la crisi. El mercat cal regular-lo, davant la
seva tendència a desbocar-se. Aquest drama social requereix
decisions polítiques valentes, justes i solidàries, i no podem
tancar els ulls ni romandre en silenci o insensibles. Per açò es
fa necessari cridar ben alt sobre aquest drama social que fa
referència a l’accés a l’habitatge, tot reclamant una
modificació legislativa més protectora de la ciutadania i del
seu dret a un habitatge digne. La crisi econòmica ens obliga a
protegir eficaçment el dret a la subsistència i als ingressos
imprescindibles per cobrir les necessitats més elements. El
dret més fonamental, com és el de la vida, queda en no re si no
va acompanyat d’altres, com el de la llibertat, la subsistència,
el treball o l’habitatge.
L’informe de l’estat de la pobresa de l’any 2017, publicat
la setmana passada, ens aboca unes dades extremadament
preocupants: un 25% de la població es troba en risc de
po bresa, un 39% cobra 1.000 euros o menys, és a dir,
inframileuristes; i el 7,8% cobra menys de 355 euros al mes,
una radiografia desoladora de la nostra societat que evidencia
que els pobres cada vegada són més pobres, que la reactivació
del teixit productiu de les Balears no redueix la pobresa i, a
més, aquesta recuperació s’està sustentant en un increment de
les desigualtats socials.
Per tot açò no sembla equitatiu que la llei protegeix tan
descaradament les entitats financeres i l’Estat sigui tan lax en
la reclamació dels fons destinats al rescat bancari. La crisi va
fer aflorar la important inversió que tenien les entitats
financeres en el sector immobiliari; en aquest sentit el rescat
bancari ha representat, de manera estimada, 62.754 milions
d’euros a càrrec de la ciutadania; d’aquests 62.754 milions
d’euros, es preveu una recuperació de només 14.275 milions
d’euros, de manera que es preveu que el cost final siguin
42.590 milions no recuperables. Ja ho sabem, la banca sempre
guanya.
I dels creadors del rescat econòmic bancari ens arriba ara
el rescat judicial amb la darrera ocurrència del Tribunal
Suprem: han decidit revisar una doctrina del mateix tribunal ja
consolidada en una sentència en una reacció sense precedents.
I per què ho han fet?, perquè al·ludeixen a la repercussió
econòmica i social. Social. Que la banca hagi de tornar allò
que la ciutadania ha abonat indegudament té una repercussió
social. Els que sí han tingut una greu repercussió socials són
els milers de desnonaments fets quan els òrgans
jurisdiccionals espanyols no aplicaven la jurisprudència dels
tribunals de justícia de la Unió Europea. Per cert, el retard en
la transposició de la Llei hipotecària, Directiva 2014/17/1E,
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que havia d’estar en vigor des de fa prop de dos anys i mig, pot
comportar una sanció de fins a 100 milions d’euros, i és que
el Govern espanyol hauria d’haver aprovat la Llei reguladora
dels contractes de crèdit immobiliari -que és el seu nom
tècnic- abans de març de 2016, i aquí estam, esperant.
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fer viable el dret a l’habitatge. Gràcies infinites per la vostra
implicació, lluita i constància.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

La dificultat amb què es troben moltes persones per
accedir a un habitatge assequible, sobretot arran de
l’increment dels preus de lloguer, comporta que es vegin
obligades a viure en habitatges de familiars en clares
condicions de sobreocupació o en habitatges que no
compleixen les mínimes condicions d’habitabilitat, i que per
tant només poden ser considerats com a infrahabitatges.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Torn del grup proposant de la
proposició no de llei, té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

La Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització
i foment del mercat de lloguer d’habitatges, va introduir
diverses modificacions a la Llei 29/1993, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans, amb la pretensió de flexibilitzar el
mercat de lloguer per aconseguir-ne la dinamització
necessària per mitjà de la recerca de l’equilibri necessari
entre les necessitats d’habitatge de lloguer i les garanties que
s’han d’oferir als arrendadors per la seva posada a disposició
del mercat arrendatici, segons el que el legislador estatal feia
constar a la seva exposició de motius. Una de les
modificacions introduïdes és la relativa a la durada dels
contractes d’arrendament, que arran de l’aprovació de la Llei
4/2013 ha passat de ser de cinc anys a tres anys de durada,
obligatòria per a l’arrendador. Aquesta circumstància ha
atorgat als propietaris la capacitat d’adequar la renda de
lloguer als preus de mercat en un període de temps inferior
que, sumat a l’increment que s’ha produït als preus de lloguer,
ha comportat que els arrendataris no disposin de la necessària
capacitat econòmica per assumir el nou preu de lloguer que
els ofereix el propietari de l’habitatge un cop ha transcorregut
el termini de tres anys.
D’altra banda, la modificació de l’article 14 de la Llei
29/1993 , de 24 de novembre, d’arrendaments urbans,
introduïda també per la Llei 4/2013, relativa a la venda dels
habitatges arrendats, ha donat lloc a una situació de
desprotecció dels arrendataris en els casos en què es produeix
la venda de les finques arrendades en tot o en part com a
habitatges, quan els co ntractes d’arrendament no han estat
objecte d’inscripció prèvia en el Registre de la Propietat, la
qual cosa no ha estat mai una pràctica habitual en aquest país
per raó del cost econòmic que comporta la inscripció registral
dels contractes d’arrendament.
En conseqüència cal revisar la normativa vigent en matèria
d’arrendaments urbans per afavorir l’accés al lloguer dels
habitatges, i per dotar els arrendaments d’habitatges d’una
major estabilitat en el temps en benefici dels arrendataris.
Per tot l’exposat estam a favor de tots els punts d’aquesta
proposició no de llei. I pel que respecta a les esmenes
presentades, ens agrada que totes estan fetes amb un esperit
co nstructiu i en general les veim bé. I des d’aquí volem
expressar també el nostre agraïment a totes aquelles entitats
socials i persones que s’han implicat i lluiten per aconseguir

Gràcies, Sr. President. Esper que sigui un poc generós amb
el meu temps, crec que no m’he excedit en la primera
intervenció, hi ha moltes esmenes, però bé, intentaré també
ser molt breu.
En primer lloc, Sra. Seijas, li proposam una transacció a la
seva 11282, perquè vostè... vull dir, aquí ens proposa canviar
perquè creu que no hem d’anomenar una associació o una
altra; jo li propòs una transacció perquè el PIB reconeix, “el
Parlament de les Illes Balears reconeix la important labor
social realitzada des de la societat civil per diferents
organitzacions específiques entorn de la problemàtica de
l’habitatge, com és el cas de la Plataforma d’Afectats per les
Hipoteques”. Per què? Perquè nosaltres creim que aquest
reconeixement és merescut, és merescut perquè és un
col·lectiu que ha estat capaç d’impulsar dues vegades una
iniciativa legislativa popular en el Congrés, crec que això s’ha
de tenir en compte, que és un col·lectiu que realment té una
gran força i que, per tant, crec que és merescut. Per tant, li
proposam aquesta transacció i vostè ens diu si l’accepta.
Vull aprofitar per donar les gràcies a les persones que han
assistit avui a aquesta cambra precisament per això, no?, a tots
els assistents, ho he dit, en representació dels afectats perquè
estic convençuda que la seva feina és sempre pensant en els
afectats. També, com ja he dit, gràcies als representants dels
ajuntaments que també sofreixen de primera mà aquestes
qüestions.
Per tant, si accepta l’esmena li... perdó, vull dir la
transacció, li acceptarem l’esmena.
Molt bé, perfecte. En el cas de l’esmena 11307, del Sr.
Aguilera, agrair-la, però creiem que la 11309, de Podem, parla
del mateix tema, que és desenvolupar aquest reglament,
creiem que està més desenvolupada i, per tant, encara que ens
sembla bé, doncs, li proposam..., bé, acceptaríem la que ha
presentada, l’11309 de P o dem, i, per tant, no acceptaríem
l’11307 del senyo r..., del Grup Mixt, no?, però per quin
mo tiu? No pel contingut sinó perquè creiem que se
superposen i només en podem acceptar una.
De totes maneres, Sr. Aguilera, dir-li que l’11308, sobre
l’observatori, sí que l’acceptam, ens sembla una bona opció i
que, per tant, li agraïm la seva aportació.
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A la resta de les esmenes presentades també agrair totes
les esmenes, acceptarem tota la resta, les presentades per
Podem, les presentades pel Grup Socialista, per la Sra.
Huertas que també n’ha presentada una altra i també altres que
ha presentat la Sra. Seijas i que no he mencionat.
Creiem que totes milloren aquest text original i que per
això crec que hem d’agrair la tasca que ha fet tothom en
implicar-se a millorar aquesta pro posició no de llei perquè
introdueixen nous factors i també contribuiran. Voldria només
un repàs molt breu, desenvolupar aquest decret llei; fer aquest
observatori; ajudes per estudiar els ajuntaments aquest
habitatge, que, encara que a la Sra. Fernández no li agradi, a
nosaltres sí ens agrada; més garanties judicials; més
pressupost per als plans estatals d’habitatge, que també sembla
que... no ho sé, n’ha fet com una referència, nosaltres creiem
que és important, i també creiem que és cert, i hi estam
d’acord, que aquest pla d’habitatge tengui en compte aquests
criteris en funció territorial i en funció de la problemàtica de
cada territori, crec que això és important, aquesta aportació,
crec que ja ho havíem debatut a qualque altra proposició en
aquesta cambra i creim que és important.
La mobilització de sòl públic en desús també ens sembla
important, per tant, creiem que és una bona aportació que
agraïm.
Bé, ara faria referència un poc a les intervencions dels
grups que han intervengut per si donen suport o no a temes. Jo,
Sra. Fernández, del Partit Popular, veig que vostès segueixen
estancats en la mateixa posició que varen tenir quan vàrem
debatre la Llei de l’habitatge i, per tant, vostès diuen: és que
tenim poca fe en la llei; no, tenim fe en la llei, però nosaltres
ja vàrem dir que..., vostès diuen que nosaltres vàrem dir que la
llei ho solucio nava tot, que el lloguer turístic..., no és cert,
això ho diu vostè, perquè vostè enganya, vo stè parla de
ciutadans i realment li puc dir que vostè el que ha anomenat
més en la seva intervenció, i m’agradaria que ho comptàs, és
la paraula “promotors” que l’ha dita més de vint vegades. Vostè
repassi la seva intervenció, sí, Sra. Fernández, això és el que
vostè ha..., i això realment vostè aquesta és la paraula que ha
utilitzat més a la seva intervenció, però bé, repassi-ho, jo li
faig aquesta aposta, no?

de dret subjectiu a l’habitatge, es mantenen en la mateixa
posició que ja varen tenir a la llei i que per tant...
Vostè ha dit que no havia hagut ajudes al lloguer, si aquest
govern del canvi és el que ha posat més ajudes al lloguer, per
favor, Sra. Fernández, és que diu mentides!, és que jo no sé
vostè com té..., ve aquí a dir aquestes mentides, és que s’hauria
d’escoltar, -no, no, ho ha dit, ho ha dit...
(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)
... vull dir, vostè...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... en realitat, com li he dit, vostè al final quan diu ciutadans es
refereix a promotors, això és el que...
Sr. Melià, d’El Pi, li agraesc el suport majoritari, ja sé que
a qualque punt tal vegada no hi votarà a favor, però li agraesc
la seva intervenció. Crec que també vull ressaltar, i ell ja ho ha
expressat, que també El Pi va tenir una posició en el debat de
la Llei d’habitatge una posició, vull dir, consensuadora i on en
aquest..., de mesures reguladores; tal vegada no coincidim amb
les mesures exactes, però sí que hi havia d’haver mesures
reguladores. Crec que és una aportació molt positiva tant en el
debat de la llei com en aquesta proposició no de llei. Per tant,
nosaltres li agraïm.
De totes maneres, diem, votació separada sí; agrair als
grups, com he dit, a P o demo s, a MÉS per Menorca el seu
suport, al PSOE el seu suport també per les seves esmenes, i
també a El Pi, com ja he dit, als punts que considera
oportuns...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Campomar, per favor, ha d’acabar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

(Remor de veus)
Després vostè, no ho sé, m’ha parlat que jo havia posat
20.000 habitatges..., jo crec que això és un tema de les
esmenes, no està a la proposta original, crec que ha confós les
esmenes amb la proposició original, però bé, és igual, no
passa res.
El que jo he entès, que vostès votaran, ha demanat votació
separada, evidentment nosaltres acceptam la votació separada,
no hi ha cap problema, però jo he entès que vostès votaran en
contra del punt 3, perquè, és clar, segueixen sense voler
modificar la LAU, sense voler allargar els contractes, sense
que hi hagi instruments per combatre els preus abusius. Es
mantenen en aquesta posició. Tampoc no volen aquest caràcter

... però lamentar que el Partit Popular i Ciutadans, a Ciutadans
no els he pogut escoltar, m’imagín que continuarà amb la
posició que va mantenir en el debat de la llei, que era similar
a la del Partit Popular, o sigui, afavorir als grans tenidors, no
posar cap mesura reguladora, contraris al dret subjectiu,
esperam que canviïn...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Campomar, se li ha acabat el temps. Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... els convidam que a aquesta votació canviïn el sentit del seu
vot. Per tant, moltes gràcies a tots.
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(Alguns aplaudiments)

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Sra. Seijas, accepta la transacció oferta per la Sra. Joana
Aina?
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

34 vots a favor, 20 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació del punt 3.d), amb l’esmena 11285 del
Grup Parlamentari Mixt.

Sí, Sr. Presidente, accepto la transacción.

Vots a favor? 11285.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Gràcies. S’ha romput el sistema i hem de votar a l’antiga,
a mà alçada.
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Abstencions?
Són, doncs, 33 vots a favor; 23 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)
Bé, començarem la votació, la farem a mà alçada. Primer
votarem els punts que s’han modificat, i després votarem els
nous punts que s’han afegit. D’acord?
Bé, votació del punt 1, amb l’esmena 11281 del Grup
Parlamentari Mixt. Votam.

Són 32? Tornam..., torn cantar la votació: són 32 vots a
favor; 23 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació del punt 3.e), amb l’esmena 11312 del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?

Vots a favor? Unanimitat, sembla; unanimitat, idò.

Vots en contra?

(Remor de veus)

Abstencions?

Passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 11282 del
Grup parlamentari Mixt transaccionada.
Vots a favor? Unanimitat, també.
(Més remor de veus)
Passam a la votació del punt 3.a), amb l’esmena 11310 del
Grup Parlamentari Socialista.

Són 32 vots a favor; cap en contra i 23 abstencions.
Passam a la votació del punt 3.f), amb l’esmena 11313 del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
37 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.
Vots en contra?
Passam a la votació del punt 3.g).
Abstencions?
Vots a favor?
31 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.
Vots en contra?
Passam a la votació del punt 3.b). Votam. Ui!, perdó!
Abstencions?
Vots a favor?
35 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.
Vots en contra?
Abstencions?

Bé, ara passaríem a la votació de tots els nous punts.
P assam a la votació del nou punt amb l’esmena 1 1 2 8 6 del
Grup Parlamentari Mixt.

34 vots a favor; 17 en contra i 2 abstencions.
Vots a favor?
Passam a la votació del punt 3.c).
Vots en contra?
Vots a favor?
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Abstencions?

Abstencions?

Doncs són: vots a favor 32; cap en contra i 23 abstencions.

30 vots a favor; 24 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11303 del
Grup Parlamentari Mixt.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11309, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Són 53 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

35 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11306 del
Grup Parlamentari Mixt.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11311, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra de l’esmena 11311?

Abstencions?

Abstencions?

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

Tornam repetir la votació de l’esmena 11311.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11307 del
Grup Parlamentari Mixt.

M’he equivocat abans amb l’esmena 11309, són 35 vots a
favor, 20 en contra i cap abstenció.

Vots a favor?

Ara sí, passam a la votació de l’11311.

Ai!, perdó, perdó, m’he equivocat jo, aquesta no s’accepta.

Vots a favor?

L’esmena 11308, d’acord?, nou punt amb l’esmena 11308.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Són 32 vots a favor; cap en contra i 23 abstencions.

Abstencions?

Passam al nou punt amb l’esmena 11314, del Grup
Parlamentari Socialista.

37 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.
Vots a favor? Unanimitat.
Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11298, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11315, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?
Vots a favor? Unanimitat.
Vots en contra?
Abstencions?
51 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.
Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11299, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11316, del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
48 vots a favor; cap en contra i 7 abstencions.
Vots en contra?
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Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11317.
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MÉS per Mallo rca i Podem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica.

Vots a favor? Unanimitat.
Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11318, del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
37 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.
Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11319, del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Intervencions dels grups parlamentaris. Passam a la
intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, volia donar la benvinguda al nombrós grup
d’escaquistes que trobem entre el públic i que po sa de
manifest l’interès que desperta aquesta iniciativa, perquè
suposam que és una iniciativa per portar una eina a les escoles
que permet el desenvolupament d’elements que van més enllà
dels coneixements purament quantitatius sinó també d’altres
tipus de coneixement.
L’illa holandesa de Schiermo nnikoog ha estat declarada
illa dels escacs, aquesta illa és un lloc on es pretén impulsar
la connexió entre to ts els escaquistes a nivell mundial i on
s’intenta que tothom jugui als escacs com a una eina de relació
social. En aquest lloc s’ha trobat una eina on poder arribar al
consens i poder arribar a tothom amb les mateixes condicions.

35 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de l’esmena 11320 del nou punt, del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
37 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.
Passam a la votació del nou punt amb l’esmena 11321, del
Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
48 vots a favor; cap en contra i 7 abstencions.
Doncs donam per acabada la votació.
(Alguns aplaudiments)
III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2351/18,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a escacs com
a eina pedagògica.
Passam a la segona Proposició no de llei RGE núm.
2351/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,

Igualment, al Parlament Europeu, ja en el 2012, es va
aprovar una declaració de la Comissió del Parlament on es
reconeixia el valor dels escacs com a una eina d’integració
social, com a una eina de reducció de la discriminació, és una
eina fàcil perquè tothom hi té un accés fàcil, sigui d’on sigui
la seva procedència. Segons aquesta declaració, els escacs
permeten desenvolupar la concentració , permeten
desenvolupar la paciència i la persistència i també permeten
desenvolupar el sentit de la creativitat, la intuïció, la memòria,
la capacitat d’anàlisi, la presa de decisions; és a dir, tota una
sèrie de competències que les persones necessitam per
prendre decisions al llarg de la vida i que els estudiants han
d’anar desenvolupant al llarg de la seva formació.
Per això, la Comissió Europea proposa dur a terme en
aquest moment l’impuls d’un programa que és Escacs a
l’escola com a un programa pedagògic que permeti impulsar
aquesta competència. Des d’aquest moment hem vist com
s’han pres diferents iniciatives; a nivell de l’Estat el 2015
també s’aprova una iniciativa amb la qual s’introdueix aquest
pro grama escolar i s’introdueixen els escacs com a eina
pedagògica que facilita el desenvolupament intel·lectual i
l’assoliment de competències bàsiques entre l’alumnat de tots
els nivells.
A partir d’aquí, podem veure que no només va ser una
declaració de voluntat sinó que també ha estat una realitat
perquè aquesta mesura s’ha implantat arreu de l’Estat i s’ha
introduït a diferents comunitats autònomes de l’Estat com a
una eina més a les escoles i als instituts d’aquests territoris.
Perquè la introducció dels escacs es pot fer a qualsevol edat,
es pot fer des d’una edat molt primerenca, com una mena de
joc, fins a edats més avançades a nivell d’instituts. Aquesta
eina permet desenvolupar competències de presa de decisions
i anàlisi de situacions prèvies, amb un canvi de la situació en
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funció de les variables que apareixen. Per això, resulta
imprescindible que els alumnes i les alumnes d’escoles i
instituts puguin desenvolupar aquestes capacitats per poder
afrontar-se a la resolució de problemes que després apareixen.
Catalunya, Galícia, Andalusia, Canàries, Extremadura i
Aragó són comunitats que ja han introduït els escacs com a
una eina d’educació, d’educació emocional, una eina més la
qual té un caràcter transversal i és utilitzada per al
desenvolupament emocional i intel·lectual dels alumnes i
millora els seus resultats acadèmics.
Ara bé, a l’hora d’introduir els escacs hem de diferenciar
entre dos vessants: un és la introducció que s’ha fet a moltes
bandes fora de l’horari lectiu, com a una activitat extraescolar,
impartida per mo nitors i que es transforma en una espècie
d’esport que facilita la cohesió, la integració social per la seva
facilitat d’accés i per la seva versatilitat i permet participar a
tothom; però també té un altre vessant els escacs, que és quan
s’inclouen dins l’horari lectiu, aquesta és una eina que ha de
ser utilitzada pels mateixos docents i que comporta no sols la
utilització de l’eina sinó un aprenentatge previ i una formació
del docent de com i quan utilitzar-la en el desenvolupament de
les competències i coneixements que vols inculcar als
dissenys.
A més, els escacs poden resultar una peça important en la
implantació d’una mesura d’implicació de les famílies ja que
una vegada l’alumnat entra dins els món dels escacs i els porta
a casa implica també molt ràpidament a les famílies en la
participació a l’ajuda de resolucions de problemes, etc.
Per part de les diferents administracions ja s’està
implantant aquesta mesura dels escacs com a mesura de
cohesió social i rehabilitació. La setmana passada llegirem als
diaris que fins i tot l’expresident Matas ha entrat en un pla
personal de reinserció i de tallers utilitzant l’escac. Per part
del Govern hem de reconèixer que ja s’està implantant aquest
programa, actualment des de la Conselleria d’Educació s’ha
po sat en marxa a partir de setembre una convocatòria per
introduir un programa pilot a través de la col·laboració de la
UCTAIB mitjançant l’aportació de material i de formació
docent que tots aquests centres sostinguts amb fons públics
vulguin posar-ho en marxa.
Per això, aquí ara mateix demanam el suport de tots els
grups polítics d’aquesta cambra per poder-ho transformar en
un programa que s’implanti de manera més generalitzada i
continuada a tots els centres educatius i que permetrà ser una
eina més no sols d’èxit escolar sinó també d’èxit social.
Res més. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades i tota la gent del món dels escacs que ha vengut avui
al Parlament.
Avui pot ser un dia històric perquè instarem el Govern a
fer una passa senzilla, barata i estratègicament molt important
per millorar els resultats en educació. Tenim exemples
d’altres territoris on la introducció dels escacs en l’horari
lectiu de les escoles de primària ha comportat millores en
aspectes com la comprensió geogràfica de les coordenades,
la comprensió lectora o la mo tricitat. A més, algunes
comunitats autònomes on ja s’ha implantat, com a Cantàbria o
a Catalunya, té un índex d’acceptació de més del 80%.
Les Universitats de Girona i Lleida han fet un estudi
científic sobre els beneficis pedagògics dels escacs, però
resumiré només algunes de les conclusions d’aquest estudi.
Gràcies a l’observació els infants aprenen a anticipar
moviments i treballen la percepció visual, pensant aprenen a
llegir d’una manera global, després duen a terme una acció
determinada que comporti el que comporti hauran d’assumir
com a pròpia. Els infants d’avui en dia són molt impulsius i els
escacs els poden ajudar a ser molt més reflexius. El ràpid
desenvolupament tecnològic dels darrers temps ha fet que la
immediatesa formi part de la realitat dels més petits, els quals
no han conegut un altre context social més pacient, així que el
saber esperar ha passat a un altre pla. Els escacs es presenten
com la via educativa que pot proporcionar les eines que
serviran per ressituar la paciència en el dia a dia de l’alumnat.
Aquests mateixos estudis indiquen que els alumnes que
aprenen escacs com a assignatura milloren els seus resultats
en matemàtiques i lectura, justament els àmbits on pitjors
resultats tenim en l’informe PISA.
El mes de març de 2012 el Parlament Europeu va instar els
estats membres a implementar el programa Escacs a l’escola,
i el mes de febrer de 2015 es va aprovar per unanimitat una
proposició no de llei al Congrés dels Diputats per
implementar els escacs com a oferta formativa a les escoles.
Els escacs es venen sols, pràcticament no necessiten una
defensa perquè és una pràctica que només té avantatges, com
han demostrat estudis diversos; a més dels que ja he citat,
serveix per estimular l’intel·lecte, augmenta les capacitats
estratègiques i memorístiques, millora la capacitat de
concentració dels infants, ensenya a prendre decisions sota
pressió i desenvolupa la concentració.
Per al curs d’enguany des de la Direcció General
d’Innovació i Comunitat Educativa s’ha tirat endavant el
programa pilot d’innovació educativa Els escacs a l’escola, al
qual s’han pogut adherir els centres educatius sostinguts amb
fons públics que imparteixen educació primària durant el curs
2018-2019 . Evidentment ha estat, com ha comentat abans
l’anterior diputat, un programa que es fa dins l’horari lectiu.
S’està avançant pel bo n camí, i creim que, més enllà de
permetre que es puguin escollir les assignatures optatives dins
l’autonomia que tenen els centres educatius, voldríem que
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qualque dia arribàs aquesta proposta a ser per a les
assignatures fins i tot troncals en determinats nivells; és a dir,
volem implantar els escacs perquè són una activitat
democràtica que fomenta la igualtat d’oportunitats; no fa falta
tenir doblers per practicar els escacs, només cal fer servir el
cap, no hi ha discriminació de cap tipus. Duguem-lo s a
l’escola i hi guanyarem tots.
Moltes gràcies per l’atenció.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gallardo. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Alberto
Jarabo.
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Quant a les múltiples metodologies perquè es pugui
produir una implantació efectiva dels escacs com a eina
educativa en horari lectiu volem destacar la metodologia
transversal, per exemple en intel·ligència emocio nal i
interdisciplinària, en classe de matemàtiques, llengua, història,
anglès, idioma estranger, educació física, tecnologia... A
Espanya ja hi ha més de 1.000 col·legis, més de 1.000 escoles
en les quals es pot cursar aquesta disciplina com a optativa o
co m a activitat escolar, i més de 300 en els quals és una
assignatura obligatòria més, amb els seus exàmens també
inclosos. Ja s’ha explicat abans per part del Sr. Gallardo, la
incidència en diferents comunitats al nostre estat; a Catalunya
des de fa set cursos ja hi ha uns 500 centres, amb dos estudis
científics paral·lels, amb resultats molt positius. En diverses
comunitats també hi ha projectes pioners a nivell mundial en
la utilització dels escacs per retardar també l’envelliment
cerebral, l’Alzheimer, i tractar també el TDAH. Van més enllà
també els escacs de la pura incorporació a les nostres escoles.

EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, president. Bon dia a tothom, i gràcies també per
la seva assistència a tots els apassionats amants d’aquest
esport que avui ens acompanyen.
Als escacs es juga amb rellotge, normalment, igual que en
la política i en les negociacions el rellotge també és important
per arribar a acords, igual que aquesta intervenció limitada a
deu minuts, i l’objectiu és convèncer aquesta cambra per
aconseguir una majoria de vots que ens faria guanyar aquesta
partida, que sembla assegurat que guanyarem, per a tots els
nostres estudiants i per unanimitat, si tot va bé.
Crec que en el segle XXI ningú no discuteix ja les virtuts
dels escacs, ni la seva utilitat com a eina pedagògica de primer
nivell. Ja s’ha dit, són nombrosos els estudis a diversos països
que ho confirmen. El congrés triennal ICOT, el més important
del món d’educació innovadora, promogut per la Universitat
de Harvard, ha inclòs els escacs educatius en les seus de les
seves dues darreres edicions, a Bilbao el 2015 i a Miami el
2018.
Actualment a les Illes hi ha uns 50 professors que utilitzen
els escacs en horari lectiu per ensenyar els alumnes
assignatures com història o matemàtiques amb excel·lents
resultats. Amb aquesta iniciativa el que pretenem és que molts
més docents i molts més estudiants es puguin beneficiar
d’aquesta metodologia. Oferir als nostres nens i joves la
formació més completa i innovadora possible és una prioritat
per a tots nosaltres, i perquè no quedi en una mena de
declaració d’intencions i tengui una incidència directa i eficaç
en els nostres ciutadans, també vull anunciar que el nostre
grup, dins els programes que s’estan fent, voldria presentar una
esmena d’afectació al pressupost d’enguany de 100.000 euros
precisament per desenvolupar aquesta iniciativa, que
evidentment requereix d’un esforç també pressupostari, més
enllà d’una mera declaració d’intencions. Perquè els nostres
joves mereixen el millor possible i perquè estam
compromesos a oferir aquesta formació és important que es
pugui aprovar aquesta esmena.

I hem de recordar sempre que a la nostra comunitat -també
ho deim en el contingut de la iniciativa- han nascut grans
jugadors d’escacs, com Arturo Pomar, com Paco Vallejo, com
Mo nica Calzetta, que haurien de ser també, entenem, a les
nostres escoles un referent molt més conegut pels nostres
nens i els nostres joves.
Des de Podem entenem que la pràctica esportiva dels
escacs a edats primerenques ajuda en el procés de la presa de
decisions, i també en l’assumpció de responsabilitats
derivades d’aquestes decisions; a cada jugada d’una partida cal
prendre decisions que s’han de basar en dades objectives,
sospesar diferents possibilitats, i una vegada aplicada la
decisió sobre el tauler amb el moviment de cada peça no hi ha
volta enrere, i cal assumir el que s’hagi decidit derivat
exclusivament de les nostres pròpies decisions individuals.
Aquesta capacitat de desenvolupar l’avaluació d’escenaris que
és intrínseca a la pràctica dels escacs ha permès relacionar
sempre aquest esport amb la millora de les habilitats
cognitives i els paral·lelismes entre l’estratègia del joc i les
estratègies per a tot tipus de combats, polítics, econòmics,
empresarials, i són constants. Ja Benjamin Franklin va escriure
fins i tot un assaig sobre la moral dels escacs el 1779; deia
que la vida és una espècie d’escacs, i el joc està tan ple
d’esdeveniments que un mateix s’impulsa a jugar la partida fins
que en l’última jugada poses l’esperança en la victòria gràcies
a les teves capacitats.
També voldria mencionar la relació dels escacs amb la
política, que també és extensa. Hi ha nombrosos presidents,
també, de govern que han practicat els esports, i crec que són
inoblidables aquelles partides entre Bobby Fischer i Boris
Spassky, amb un ús entenc que pervers d’aquest esport en
aquella època, quan la po lítica intentava instrumentalitzar
aquest esport durant la guerra freda. Crec que evidentment
s’han d’evitar sempre aquests intents, no?
Voldria destacar també que els escacs és un esport
col·lectiu, comunitari, popular, encara que hi hagi reis i
reines, i la sort de la partida es mesura per la seva
supervivència. He de dir que com a jugador també d’escacs
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que som des de petit he de dir que són les úniques peces que
em generen una certa distància ideològica...
(Algunes rialles)
... però entenc... entenc que aportaran a les nostres escoles
molts de crits o moments de jaque al rey que espero que des
de Ciutadans no interpretin com un nou símptoma
d’adoctrinament a les nostres escoles.
(Remor de veus)
Hem de destacar, als escacs com en la vida, sempre la
funció importantíssima dels peons, que gairebé mai no és
possible arribar a l’escac sense la seva força. Però no obstant
això crec que la peça veritablement important són els
mateixos jugadors, que són els dirigents polítics de la partida.
I és curiós, també relacionat amb la política, com en un gran
nombre d’ocasions el que domina el centre té avantatge en la
partida, i és una de les visions que es fa a vegades sobre el
electorat en política, que el que domina el centre ideològic
sol ser el guanyador a les eleccions.
Ho dèiem també al contingut de la iniciativa: aquest
reconeixement de tots aquests valors va provocar la iniciativa
al Parlament Europeu el 2012 que avui desemboca en aquest
parlament; en aquell moment es va aprovar amb 415 vots a
favor. També al Congrés dels Diputats per unanimitat, una
iniciativa molt similar el 2015, en què es decidia instar els
governs a introduir els escacs als centres educatius i utilitzarho com a eina pedagògica. Aquesta recomanació també
entenem que ha de servir per trencar a la mateixa escola els
clixés i els estereotips masculins, associats de vegades a la
pràctica dels escacs, i, per tant, la iniciativa parlamentària
també reclama que s’habilitin espais públics en parcs,
biblioteques, on es consideri més adequat la pràctica d’aquest
joc.
Ja s’ha dit també, és un esport molt barat en comparació
amb tot el que aporta, per tant, insistim en recordar la nostra
humil esmena als pressuposts. Dues dades, un curs presencial
de 1 5 per a 30 professors, impartit per formadors de la
Federació Espanyola d’Escacs, que a més atorga el títol oficial
de docent de la federació i dota d’eines suficients per
implantar aquesta metodologia a les aules, té un cost només de
6.000 euros. Un tauler d’escacs de competició i les seves
peces té un valor de 16 euros.
Recordin l’esmena, és només un moviment més en aquesta
partida parlamentària, però recordin també la frase del famós
jugador d’escacs Siegbert Tarrasch, quan deia que “la bellesa
d’un moviment no es reflecteix només en la seva aparença,
sinó en el pensament que hi ha darrera d’ell”.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Jarabo. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Maria Antònia
Perelló.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans
de començar la meva intervenció em vull unir a donar la
benvinguda en aquest plenari als representants del món dels
escacs que avui ens visiten, representants de la Federació
Balears d’Escacs, representants dels monitors i algun mestre
d’aquest noble art que avui ocupen els seients d’aquest plenari
i molts d’ells amics personals.
Es du avui aquí una proposició no de llei pràcticament
idèntica a la presentada en el marc de la Comissió d’Educació
del Congrés dels Diputats, el febrer del 2015, on la utilització
dels escacs com a eina educativa va ser aprovada per
unanimitat de tots els grups parlamentaris. L’acord adoptat en
el seu dia instava el Govern de l’Estat a implantar el programa
Escacs a l’escola en el sistema educatiu espanyol, d’acord amb
les recomanacions del Parlament Europeu i va preveure també
que aquesta implantació s’havia de fer amb les comunitats
autònomes, en l’exercici de les competències que els són
pròpies i sempre des del respecte a l’autonomia dels centres
educatius.
Les bondats dels escacs com a eina educativa es troben a
dia d’avui ben constatades fins el punt de què ja hi ha països
que tenen els escacs com a assignatura obligatòria i altres com
a optativa. Ho han dit ja els portaveus que m’han precedit, en
el nostre país, Catalunya va ser la comunitat autònoma pionera
en la seva implantació l’any 2 0 12 i es pot dir que és un
referent en l’aplicació d’aquest esport en el sistema educatiu
dins l’horari lectiu, ja que més de 300 escoles l’utilitzen com
a eina transversal, interdisciplinar de totes les assignatures
amb uns grans resultats. I a Catalunya la seguiren altres
comunitat com ara Cantàbria, Extremadura, Andalusia, Galícia
i més recentment Canàries.
El valor dels escacs, com a una eina per a l’educació i els
beneficis socials, fou reconegut per primera vegada, ho ha dit
el Sr. Jarabo, per Benjamin Franklin l’any 1779 en aquest
article denominat La moral dels escacs, on va escriure una
gran veritat i és que la vida és una classe d’escacs. I és que
certament qualitats molt valuoses de la ment, útils en el curs
de la vida, poden ser adquirides i reforçades amb aquest joc,
fins arribar a convertir-se en hàbits, gestos per ser utilitzats en
qualsevol moment. De fet, investigacions recents indiquen que
l’ensenyament dels escacs com a eina didàctica afavoreix el
desenvolupament de les capacitats cognitives dels alumnes i
afavoreix la vinculació de les vivències que genera la pràctica
del joc en determinats continguts de diferents àrees
curriculars i possibilitar la transferència de l’aprenentatge a
situacions de la vida real. La importància de l’ensenyament
dels escacs educatiu és el procés formatiu que desencadena i
les competències bàsiques que pot desenvolupar, a diferència
dels escacs competitiu que incideix exclusivament en la
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competitivitat i en l’assoliment del perfeccionament tècnic
com a objectiu.
Endinsar-se en les 64 caselles que conformen un taulell
d’escacs ajuden a valorar l’habilitat, la preparació i
l’autocrítica perquè en aquest joc no intervé la sort. Així
mateix els escacs exerciten la memòria a curt i a llarg termini
i la capacitat de càlcul, habilitats que avui corren el risc
d’atrofiar-se en un món dominat per les noves tecnologies.
Capacitats totes aquestes que a més influeixen en el
desenvolupament de les aptituds matemàtiques i de
comprensió lectoral, els dos àmbits on més suspenen els
nostres nins, segons l’informe PISA.
En un món on tot va molt de pressa, on sembla que no hi ha
temps per a res i els nins moltes vegades pateixen aquest
estressant model de vida, els escacs s’han revelat com una
important eina per millorar el rendiment dels nins i prevenir
el fracàs escolar, memòria, concentració, disciplina, atenció,
habilitats especials, pensament lògic i capacitat de raonament,
són alguns dels beneficis que aporta la seva pràctica, perquè en
definitiva els escacs ajuden a pensar i a ser pacients, una virtut
en clar retrocés avui en dia.
Per tots aquests motius el nostre grup donarà suport a la
iniciativa que avui es presenta i en aquest sentit volem destacar
la posada en marxa ja per a aquest curs escolar del programa
pilot Escacs a l’escola, en centres educatius sostinguts amb
fons públics, que imparteixen estudis d’educació primària,
amb l’objectiu precisament de facilitar als centres la
implantació i el foment de la pràctica dels escacs, com a eina
per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge dels
infants.
Tal vegada es podria objectar l’escassa dotació prevista a
aquesta convocatòria i el reduït abast de la mateixa, ja que la
conselleria només fa una aportació de 3.400 euros per a
l’adquisició de material, a repartir entre els centres
seleccionats, que només podran ser 12 i sense que quedi clar
com es duran a terme les accions de formació del professorat
i qui les sufragarà.
Sigui com sigui, hi haurà temps per fer el corresponent
seguiment d’aquest programa pilot de la Conselleria
d’Educació. Però avui toca estar al costat d’aquesta iniciativa,
que haurà de servir de base a un projecte que esperam que amb
el temps es faci extensiu a tots els nivells educatius, perquè
com va dir un dels grans referents nacionals en aquesta
matèria, el Sr. Leontxo García, “no es tracta de crear
campions, sinó d’utilitzar els escacs com a eina pedagògica
per ensenyar a pensar i a transmetre valors”. Objectius que
compartim plenament. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Perelló. Doncs torn del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la
Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Afegir-me
a la benvinguda als professionals i aficionats als escacs que
avui ens acompanyen. Diu Leontxo García, comunicador i
professional dels escacs, “saber guanyar i perdre en els escacs
és especial, perquè aquí qui perd és qui més aprèn”. És una
afirmació molt interessant, ja que recorda els nombrosos
beneficis que té aquesta disciplina per a la ment humana i
especialment per a l’educació dels més petits.
El mateix García ens ho recorda en una conferència prou
recent, més o manco amb aquestes paraules: “Els escacs
ajuden a aprofundir en el coneixement de l’autocontrol, de
l’administració i flexibilització del temps, també potencia la
memòria, entrena la capacitat de concentració i fomenta molts
valors, entre ells el respecte a l’adversari”. A més també és
important dir-ho, els escacs són un joc, esport i ciència a la
vegada i com a tal, exigeixen l’esforç i dedicació constant als
que ho practiquen.
Entre els més petits és una disciplina que ensenya
operacio ns bàsiques, com sumar i restar, però també
conceptes com diagonal, columna, línia, rectangle, triangle,
ajuda a diferenciar conceptes com estratègia i tàctica i és una
activitat que és extrapolable a qualsevol assignatura.
Amb tot això és innegable que els seus beneficis en
l’educació dels nins i nines són abundants i així es pot
comprovar fent una ullada a països com Noruega, que el 2015
va decidir incorporar 1 hora a la setmana d’escacs als nins
d’entre 8 i 11 anys. I Gran Bretanya que compta amb un
programa voluntari.
És difícil per tant, no aprovar evidentment aquesta
iniciativa. Això no obstant, m’agradaria fer dues observacions
des del sentit comú i l’esperit crític. D’una banda, recordar
que aprovar iniciatives no és sinònim, per desgràcia, que
aquestes es duguin a terme. Aquí en el 2015, com ha dit la Sra.
P erelló, el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat
una proposició no de llei del Grup Socialista que tenia com a
objectiu, i llegeixo literalment: “la implantació i foment de la
pràctica dels escacs a les escoles i espais públics i la seva
promoció com esport”.
Així mateix a Catalunya també es va aprovar el 2016 la
iniciativa Escacs a l’escola, amb més o manco el mateix
objectiu. Malgrat les bones intencions és evident que aquella
proposició no de llei aprovada pel Congrés no s’ha
desenvolupat tal com era necessari i avui en dia encara no ha
arribat a les nostres escoles.
Igualment, també voldríem plantejar una sèrie de dubtes
pràctics i relacionats amb el desenvolupament d’aquesta
activitat a les nostres escoles com pot ser quin és el
pressupost que tendrà. El Sr. Jarabo ha parlat aquí de 7.000
euros, que no sabem si és un pressupost ínfim, vostè ha fet una
valoració..., 100.000, perdó, no ho he entès bé. És evident que
no es necessiten grans infraestructures ni cap gran inversió,
però sí que seran necessaris taulells, professors, i és
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imprescindible pensar en una partida pressupostària. Ens
agradaria saber si se sap quins seran aquests professors, si
seran els mateixos docents, si hi haurà monitors o bé si es
contractarà a qualque professional dels escacs. També
voldríem saber si no són professors qui ho faci, quin tipus o
si hauran de necessitar qualque tipus de titulació.
Entenguin aquestes preguntes des del punt de vista de la
responsabilitat per saber com es desenvoluparà a les nostres
escoles. P ensam que aquesta proposició no de llei té molt
bones intencions, però no defineix com es farà l’activitat i el
que no volem en cap circumstància és que es converteixi en un
brindis al sol.
Tenen el nostre vot favorable, el nostre suport i esperam
que la conselleria sàpiga desenvolupar la normativa respecte
d’aquesta activitat d’una manera seriosa i rigorosa perquè es
faci realitat tan aviat com sigui possible a les escoles de les
nostres illes.

Ho dic, en aquest cas amb coneixement del tema, pel fet
que ja al 2003, fixin-se vostès, el 2003 ja a Menorca aquesta...
o el programa, si en volen dir Escacs a les escoles, ja era una
realitat, el 2003. El 2003 en aquest cas no era a iniciativa
pròpiament del Govern, era a iniciativa de la Federació de
Pares i Mares amb el patro cini del consell insular,
ajuntaments i associacions de pares; en aquell moment el
començava -els menorquins el coneixeran- Josep Suárez, qui
ho posava en marxa i que després posteriorment i avui ho duu
a terme, jo crec que amb un gran encert, David Pons Carreras,
però que és una realitat.
Una altra cosa és que li vulguem donar un nou impuls i que
el Govern hi tengui, doncs, una..., faci un esforç perquè tengui
una major presència. I és una realitat que s’emmarcava dins un
plantejament, que jo crec que avui s’ha de mantenir, i és el de
la connexió entre el carrer i l’escola, és a dir, allò que passa
al carrer i forma part de la realitat i entri a l’escola i també que
l’escola surti al carrer i que allò que pot ser utilitzat a l’àmbit
escolar com a eina pedagògica sigui utilitzat.

Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Té la paraula el Sr. Nel Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Benvingut tothom. Seré breu, jo no faré de
Viquipèdia i intentaré explicar clarament quina és la nostra
posició. Així i tot, per no repetir-me, és cert que els escacs
poden ser i són un joc, poden ser un esport o és un esport
mental, que és una co mpetició, que pot ser un art, però que
també pot ser una eina pedagògica molt potent; però em
sorprèn, em sorprèn, i la veritat és que l’exposició i el debat
que hem iniciat aquí, que encara avui s’hagi de posar en valor
els escacs com a eina pedagògica. Jo crec que confonem dues
coses, una, és que demanem al Govern que tengui una major
implicació o millor dit que el Govern ja hagi pres la iniciativa
i se li acompanyi en aquesta actuació i l’altra com si introduir
els escacs a l’àmbit escolar sigui una novetat. Jo crec que no
hauríem de distorsionar la realitat perquè no és així.
Els escacs són una realitat del nostre món educatiu des de
fa molts anys, de l’àmbit extraescolar i de l’àmbit escolar, i de
l’àmbit escolar com a una activitat complementària o com una
activitat integrada dins la planificació d’una matèria o d’un
centre, fins i tot en alguns casos com a matèria. Açò és una
realitat de les Illes, ho dic perquè parlam com si fos una
realitat extra, fora de la nostra realitat de les Illes Balears i no
és així.
És clar que jo crec i defens i seguesc defensant que les
diferents opcions d’introduir els escacs han d’anar marcades,
dirigides a partir d’un principi, que és el d’autonomia de
centre, del projecte de centre, de les planificacions de cada
una de les matèries, si s’utilitza com una activitat
complementària o integrada dins una matèria, etc.

Perquè és cert tot el que s’ha dit aquí, és un instrument
molt bé, té unes virtuts molt bones pel que fa a la
concentració, l’observació, el càlcul, la memòria; és cert
també que aquestes virtuts ja són conegudes i utilitzades per
part dels docents i utilitzades en la seva activitat docent. Per
tant, jo crec que el que hem de demanar avui és animar els
docents, que si un docent ens escolta aquí tal vegada se sentirà
co m un poc estrany, animar-lo a continuar, a introduir, a
utilitzar els escacs dins l’àmbit escolar i animar el Govern que
doni suport a tots aquests docents, però voldria insistir, no
voldria que donéssim la impressió que ara hem inventat un nou
programa i reprenem aquí... no, jo pos l’experiència de
Menorca, 2003, n’han passat d’anys, que és una realitat.
Volem que sigui una realitat més potent? Endavant!,
nosaltres li donarem suport i donarem suport també sense cap
dubte a la iniciativa, però creiem important doncs aquest
matís, reconeixement i honor a aquells que ja fan molts d’anys
que hi fan feina i que crec que es mereixen per part del
Parlament el reconeixement i el suport de totes les
institucions, del Govern i d’aquesta cambra.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martí. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom,
especialment a aquestes persones que avui ens han vengut
vinculades directament als escacs.
La meva intervenció anirà aproximadament com la del Sr.
Nel Martí, en el sentit que com a docents saben perfectament
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que molts dels nostres centres, i parl jo personalment d’haver
donat a un taller de matemàtiques, per exemple, com a un
determinat moment a diverses sessions s’ha utilitzat aquesta
qüestió, no?
Però és obvi que, a part d’aquesta qüestió, votaré a favor
d’aquesta iniciativa, i voldria fer algunes reflexions. És obvi
que parlar l’últim, no faré com ha dit el Sr. Nel Martí de
Viquipèdia o no faré una dissertació política sobre els escacs,
són obvis els beneficis d’aquest joc, d’aquesta eina, però sí
que voldria fer tres observacions importants.
En aquest sentit, per una banda, s’ha arribat tard en el sentit
que..., i també alguns dels portaveus ho han comentat, és un
programa pilot, justament, concretament d’Innovació
Educativa per a aquest curs 2018 que justament acabava la
presentació de les sol·licituds la setmana passada, justament
el 15 d’octubre. Per tant, aquesta iniciativa que sí interessava
presentar-la abans perquè tots els centres poguessin realment
tenir aquesta informació, que és obvi que a través de la
conselleria arribarà, no?
D’altra banda, sí que som una mica crític en el sentit
d’autobombo, per què?, perquè al final aquests partits que
presenten avui aquesta esmena, i ho valor positivament,
presenten avui una esmena com a eina pedagògica, i avui li vull
preguntar al PSIB concretament si totes les ferramentes que
tenim com a eina pedagò gica passen pel Parlament a l’hora
de... I si fan vostès una recerca, justament per preparar aquesta
intervenció justament ahir a la tarda posava en Google, doncs
“eina pedagògica”, i em sortien els següents elements: (...)
escolar, el videojoc, la robòtica, el còmic, el teatre, el telèfon
mòbil, les xarxes socials, el joc, la ràdio, el conte, la música,
la fotografia. Per tant, en aquest sentit avui em sembla que
com moltes vegades com a docent, i parl avui com a docent,
els polítics es fiquen on no s’han de ficar en el sentit de
proposar eines per fer la nostra feina.
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professionals, en aquest cas docents de l’àmbit de l’escola o
de l’institut, per poder desenvolupar la seva tasca. P er tant
formació, formació, formació, quan tinguem la formació
estarem capacitats per donar. És obvi que avui per avui hi ha
moltíssimes persones que han après en el dia a dia a jugar i
podrien fer-ho, però hem de saber com s’ensenya aquesta
matèria.
I en aquest sentit he de dir que, encara que sigui una mica
més crític en aquesta qüestió, sí que realment demanaria, si
tan interessats estan el Partit Socialista, MÉS per Mallorca i,
per suposat, Podem, que totes les eines pedagògiques passin
pel Parlament perquè votem i ens pronunciem si realment
volen l’opinió d’alguns docents.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Aguilera. Torn de paraula del grup proposant.
Té la paraula el Sr. Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, sols per donar les
gràcies pel suport a aquesta iniciativa. Vull donar les gràcies
una vegada més a la presència dels escaquistes en aquesta sala,
i dir que els escacs són una eina més i una eina més que s’ha
d’anar implantant pro gressivament. És una eina que podem
utilitzar; ja s’utilitza i es pot utilitzar de manera més
generalitzada, i el que intentem portar aquí és una iniciativa, no
és descobrir la pólvora ni descobrir els escacs, simplement el
que volem és portar una iniciativa per ratificar la seva validesa,
ratificar que pot ser molt útil i simplement donar una empenta
cap al canvi i la innovació i la introducció de noves maneres de
fer i d’aconseguir resultats dins l’escola.
Res més. Moltes gràcies.

És obvi que qualsevol iniciativa benvinguda sigui, perquè
no dir-ho això, sobretot, i dic això d’autobombo, perquè anim
als partits que avui per avui, en aquest cas el PSIB, per fer les
modificacions pertinents al currículum. Aquí s’ha fet
referència a altres co munitats autònomes o fins i tot a
determinats països i com sempre s’ha intentat copiar un model
que tal vegada és interessant, però potser els nostres nins i
nines o joves de les Illes necessiten altres eines per aprendre.
He de comentar que en aquest sentit el pressupost..., jo he
quedat una mica així, es tracta del que ha comentat el Sr.
Jarabo, aquest projecte surt només amb una dotació de 3.400
euros, torn a repetir, una dotació de 3.400 euros a què podran
accedir 12 centres. Segurament, com sempre, la demanda
superarà l’oferta i com a màxim 283 euros per centre.
D’altra banda, com s’ha comentat molt bé, en principi qui
forma els docents que donaran aquesta matèria? Com sempre
l’únic que farà la conselleria és reconèixer 20 hores de
fo rmació i 5 hores més al coordinador d’aquesta eina. P er
tant, com sempre demanem, com tantes vegades, abans
d’implantar qualsevo l programa pilot, formar els

EL SR. PRESIDENT:
Doncs entenc que aqueixa proposició no de llei, relativa a
als escacs com a eina pedagògica, queda aprovada per
assentiment.
Per unanimitat, idò. Doncs, queda aprovada.
(Aplaudiments)
IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 6802/18, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Meno rca, Mixt, Podem Illes
Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei
10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de
les Illes Balears i de creació del Col·legi professional de
docents de les Illes Balears.
Doncs passam al darrer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 6802/18, presentada pels Grups
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Parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt, Podem Illes Balears
i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears,
i de creació del Col·legi professional de docents de les Illes
Balears.
Intervencions dels grups parlamentaris presentants per fer
la presentació de la proposta. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom, ja.
Benvinguts els docents que ens acompanyen; sé que no poden
ser tots els que voldrien perquè evidentment tenen obligacions
docents que tots comprenem, i tot i així probablement sigui el
debat legislatiu més important que hem tingut i que tindrem
aquesta legislatura que afecti els docents.
I aquí cal fer referència, evidentment, als antecedents
d’aquesta proposició, que, com no pot ser d’altra manera,
l’hem d’encarnar diputats però que és una iniciativa que
sorgeix de la base, que sorgeix de la docència, de tots aquells
docents que la legislatura passada van ser un element clau
d’una gran mobilització, que va ser una mo bilització de
dignitat, també, per defensar la dignitat de l’educació, per
defensar l’autonomia de l’educació respecte dels atacs
partidistes i polítics que volien interferir en aquest procés des
d’una visió totalment ideològica i sense cap mena de
consideració educativa.
Aquí va haver-hi una gran mobilització dels docents i crec
que va haver-hi una gran presa de consciència per part dels
docents de la importància que tenien com a col·lectiu social
per defensar aquesta dignitat de la professió i aquesta dignitat
de l’educació, i de tot aquell moviment, que n’han sorgit molts
fruits, un d’ells va ser la reivindicació de constituir un col·legi
de docents, i de fet va haver-hi una replegada de signatures per
part de les diferents associacions de docents; aquestes
associacions han anat..., va sorgir de fet de l’Assemblea de
Docents; l’Assemblea de Docents amb els canvis dels temps
també va adoptar noves formes, i en aquests moments tenim
associacions a cadascuna de les illes que abanderen aquesta
demanda de la constitució d’un col·legi docent a les nostres
illes.
A més a més, després d’aquesta recollida de signatures, ja
hi ha diversos claustres -em sembla que en aquests moments
són més de 20- que s’han adherit a aquesta iniciativa
legislativa, a aquesta proposició no de llei, per tant crec que
po dem afirmar sense cap gènere de dubtes no només que
aquesta iniciativa té un gran suport de la professió, sinó que
crec que difícilment trobarem en cap altra professió que hi
hagi hagut una mobilització tan gran per part dels afectats per
promoure-la, i per tant aquí evidentment, i com deia al
començament, com no pot ser d’altra manera, som els diputats
els que hem d’encarnar aquesta iniciativa, però, com dic, és
una iniciativa que sorgeix, com se sol dir en aquests casos, del
carrer, tot i que en aquest cas potser hauríem de dir que
sorgeix dels centres educatius.

Després d’haver fet aquesta introducció del perquè jo som
avui aquí presentant aquesta proposició de llei, crec que,
primer, hem de preguntar-nos per què aquesta professió no ha
estat reconeguda fins ara o no ha tingut fins ara el
reconeixement ni aquí ni enlloc de l’Estat, perquè realment no
existeix a cap altra comunitat autòno ma un col·legi de
docents. Per quins motius aquesta professió no ha estat
reconeguda, com ho estan altres, com a una professió única,
com a un conjunt, com ho estan moltes altres professions en
el nostre país?, perquè realment és una excepció; em sembla
que no trobaríem cap professió de la importància social que
té aquesta que no hagi tingut aquest aval o aquest suport d’un
col·legi professional, i probablement això és a causa de
l’origen histò ric de com s’ha configurat aquesta professió.
Històricament bàsicament aquesta professió l’exercien
religiosos que no necessitaven cap co l·legi perquè ja..., en
aquest sentit ja estaven prou emparats; o per funcionaris, o per
funcionaris, és a dir, probablement la funció pública ha fet
històricament la funció de regular l’accés a la professió i, per
tant, en gran mesura, de configurar els diversos aspectes que
tenien a veure amb aquesta professió, i això ha inhibit de la
necessitat que existís un col·legi professional.
I derivat d’aquesta funcionarització també hi ha un altre
element que em sembla important, que és la segmentació, és
a dir, és una professió que s’ha segmentant, bàsicament en
primària, secundària, titulacions diferents, competències
professionals diferents, drets diferents, cosa que, en canvi, no
es dóna en altres àmbits que podríem comparar; un pediatre té
la mateixa consideració professional que un metge que es
refereixi a qualsevol altra especialitat mèdica, no? En canvi, en
aquest cas sembla ser que s’ha considerat històricament -jo
crec que evidentment és un error i amb l’evolució dels temps
hauríem de mirar de corregir-ho- que resulta que un mestre de
primària és una persona que requereix menys preparació que
un pro fessor de secundària; crec que és una idea totalment
antiquada a superar, i aquest és un dels primers debats que tal
vegada aquest col·legi de docents podria posar damunt la taula.
Per tant, vistos aquests antecedents histò rics, per què
necessitam avui en dia un col·legi de docents?, i ho dic perquè
la societat també, i fins i tot fins a un cert nivell públicament
el debat de la necessitat d’aquest col·legi, i els que subscrivim
aquesta proposició, el meu grup i la resta, fent-nos ressò de
l’opinió de les associacions de docents, com he dit abans,
creiem que cal una veu organitzada, sistemàtica, ordenada,
permanent dels docents en els grans debats de l’educació per
opinar sobre tot, per opinar sobre els temes en què tenen
competència, com a comunitat autònoma, però també sobre
els que no; aquí hi ha hagut algunes opinions que diuen: home!,
és que nosaltres hi ha molts temes en els quals no tenim
competència, i per què aquests docents han d’opinar sobre
temes en els quals no tenim competència? Ah, doncs només
faltaria! Escolti, els docents de les Illes Balears tenen dret a
opinar so bre totes aquelles coses que els afectin, tant si es
decideixen a Palma com si es decideixen a Madrid, només
faltaria!
Per tant, sobre l’accés, no?, que s’ha criticat. Com pot ser
que aquí es proposi que els docents opinin sobre l’accés, quan

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 141 / 23 d'octubre de 2018

això es decideix a Madrid? Doncs, escolti, doncs només
faltaria!, els docents de les Illes Balears han de tenir una veu
per opinar, perquè són ciutadans balears i també són ciutadans
espanyols i, per tant, tenen dret a opinar en els debats
pedagògics, educatius, que se suscitin a nivell d’Illes Balears
i també en els que se suscitin a nivell de l’Estat.
Per tant, és fonamental aquesta veu única, jo no entraré en
les funcions concretes que hauria de tenir aquest col·legi,
perquè crec que ho faran les companyes que han subscrit amb
mi aquesta proposició no de llei, la Sra. Camargo i la Sra.
Vilaret, malauradament la Sra. Tur no ens pot acompanyar,
però sí que diré que aquesta veu única, reco neguda i
institucionalitzada, no es pot substituir amb un paper atorgat
a unes associacions, perquè les associacions evidentment n’hi
pot haver mil, ni pot haver cinquanta i, en canvi, aquesta veu
que nosaltres volem està cridada a ser una veu única que
representi tots els docents i que, per tant, pugui ser aquesta
veu autoritzada perquè se la consulti, perquè do ni les seves
idees, perquè proposi els debats, perquè doni veu a aquest gran
col·lectiu dels docents en tots els debats de l’educació.
I en aquest aspecte serem pioners, i esper que aquesta
proposició arribi a bon port i, per tant, puguem dir que les Illes
Balears han estat pioners en do nar aquesta passa, que és
arriscada, perquè, evidentment, entram en un terreny
desconegut i, com sempre, doncs hi ha uns riscs, però crec
que és un element que ens ha d’incentivar i que ens ha de
motivar a tirar endavant aquesta proposició no de llei. Per això
els demano el vot a favor a tots els grups, perquè, com a
comunitat autònoma, siguem pioners en aprovar aquesta
signatura pendent, que és donar aquest reconeixement com a
professió unitària, des de l’educació infantil fins a la
universitat, a la professió docent.
Quant a la proposició no de llei, estrictament, i destacaré
només alguns aspectes formals, perquè, com deia, alguns
aspectes materials esper que els tractin les diputades que
subscriuen amb mi aquesta proposició, només assenyalaré que
la llei té una particularitat, que és que es configura com a una
proposició de llei de modificació de l’actual Llei de col·legis
professionals i després com a de creació del col·legi de
docents. Això per un motiu molt senzill i és que l’actual llei,
la Llei 10/1998, de col·legis professionals de les Illes
Balears, està pensada perquè els col·legis pro fessionals es
creïn estrictament mitjançant el procediments dels projectes
de llei, per tant, s’impulsin des del Govern a través de tot el
procediment de presa de decisió a nivell go vernamental i
després que arribi el tràmit parlamentari.
I com que nosaltres, ateses les dificultats de fer aquest
col·legi a través d’aquesta via, hem cregut que la via oportuna
per fer-ho era la via de la proposició de llei, tot i que no calia,
no calia fer-ho, perquè, evidentment, si nosaltres a través
d’una llei creem un col·legi és igual el que digués una llei de
l’any 98, però em semblava que, per una qüestió de pulcritud
procedimental, era millor aclarir amb la Llei 10/1998 que
evidentment per crear el col·legi es podia fer també seguint el
procediment de proposició de llei.
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Per tant, hi ha un únic article dedicat a aclarir aquest
aspecte i després hi ha la resta d’articles destinats a la creació
del col·legi, que, bàsicament, el que es fa és crear aquest
col·legi i encomanar a les associacions de docents que
constitueixin una comissió gestora bàsicament amb dues
funcions: una, redactar els estatuts provisionals, i la segona,
convocar l’assembla constituent que hauria de fer l’aprovació
d’aquests estatuts, els quals, després, òbviament, hauran de
passar pel vist-i-plau del Govern, que és qui, en últim terme,
els ha de donar el vist-i-plau perquè llavors ja aquest col·legi
pugui començar a tenir un funcionament normal.
Abans d’acabar vo lia fer referència, perquè tal vegada
després no tendré temps a la rèplica, que, com saben, només
tendrem cinc minuts, volia fer referència a un parell
d’aspectes que s’han suscitat des que vam presentar aquesta
proposició de llei. Un fa referència al debat que s’ha suscitat
sobre si podem o no podem crear el col·legi, no?, perquè hi ha
hagut qui ha afirmat que no podíem crear aquest col·legi. I
sobre aquest aspecte crec que cal ser clars i hem d’afirmar o
hem de desmentir algunes idees que han corregut, i hem de ser
clars dient que ni cap col·legi dels actuals recull tots els
docents, ni tots els docents tenen un col·legi de referència; és
a dir, ni cap col·legi dels actuals recull tots els docents, ni tots
els docents tenen un col·legi de referència. Per tant, la idea
que ara tots són a un col·legi i que el que volem és treure’ls
d’aquest col·legi i posar-los a un altre, això és una
simplificació absoluta. I els posaré uns exemples, per
exemple, els diplomats en magisteri, els antics diplomats en
magisteri, perquè aquesta titulació ja no existeix, no tenen cap
col·legi, no tenen cap col·legi, per tant no es pot dir que hi ha
un col·legi tots els que exerceixen la docència. Per no parlar,
evidentment, dels tècnics en educació infantil, els mestres
d’educació infantil.
I a l’altra banda, tenim professors de secundària en química
i en biologia que es troben integrats en els col·legi de químics
i en el col·legi de biò legs. Per tant, amb aquests exemples
crec que queda molt clar el que deia, ni cap col·legi recull tots
els docents ni tots els docents tenen un col·legi de referència,
per tant, a mi em sembla també molt agosarat que hi hagi veus
que donin a entendre que el que fem és això, expulsar els
docents d’un col·legi i posar-los a un altre, perquè realment
aquest col·legi el que faria seria donar un espai unitari a totes
les professions docents i a la vegada trobar-se configurat de
manera que podria acollir tots aquests professionals.
En aquesta línia, només posar un exemple i és que ja s’han
suscitat debats sobre això entre diversos col·legis, sobre on
havien d’estar col·legiats, per exemple els llicenciats en
química o els llicenciats en biologia, i els tribunals van donar
la raó al co l·legi de biòlegs i al col·legi de químics, que
aquests col·legis podien i tenien dret a acceptar i, per tant, a
regular la col·legiació dels que exercien de professors de
secundària en química i en biologia. Per tant, no és un debat
que sigui totalment verge, sinó que ja ha estat estudiat pels
tribunals i els tribunals s’han pronunciat respecte d’això.
I el segon punt que volia tocar aquí, abans, en aquesta
primera intervenció , i que també hi ha hagut doncs un cert
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debat públic, és sobre la necessitat de crear aquest col·legi,
no? Això sobretot arran d’un informe que va emetre el Govern
de l’Estat que acabava dient que no estava justificada la
necessitat. I jo vaig respondre de forma molt vehement que a
les Illes Balears els judicis de necessitat sobre les iniciatives
polítiques les fa el Parlament de les Illes Balears; és a dir, els
que decidim què és necessari i què no és necessari som
nosaltres que representem el poble de les Illes Balears, tot i
així, escolti, totes les opinions són benvingudes, evidentment.
Ara bé, sí que cal afirmar, amb total contundència, que no hi ha
cap argument en contra de la necessitat del col·legi de docents
que no es pugui aplicar almenys a la meitat dels col·legis
existents a les Illes Balears, o sigui, no hi ha cap argument en
contra del col·legi de docents que no es pugui aplicar almenys
a la meitat dels col·legis existents a les Illes Balears, per tant,
haurem de mesurar bé segons quines afirmacions, perquè
realment podríem crear un terrabastall monumental.
I encara diré, amb una diferència molt gran, una, que aquest
col·legi afecta molts més professionals, perquè afecta
desenes de milers de professionals; que aquest col·legi té un
impacte social molt més gran, perquè em sembla que és
indiscutible i em sembla que tots els que som aquí estarem
d’acord que l’educació és un dels elements fonamentals d’una
societat; i després, també, un tercer element, que és que cap
altra professió es troba sotmesa a una exposició política com
ho està aquesta, això sí que és una característica tal vegada de
les Illes Balears i d’altres països propers en els quals s’ha
convertit els docents en una mena de caps de turc d’una lluita
política. Per tant, cap altra professió com aquesta està
exposada políticament i per tant em sembla que és just i és,
gairebé diria, un imperatiu ètic dotar aquesta professió dels
instruments per defensar-se col·lectivament de tots aquests
atacs.
I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Olga Ballester.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, presidente, señoras y señores diputado s.
Ciudadanos no apoyará esta toma en consideració n de esta
propuesta de ley. Miren, desde Ciudadanos ya expusimo s
nuestro parecer en una proposición no de ley presentada por
El Pi en la Comisión de Educación, en cuanto a la creación de
un colegio de docentes de colegiación no voluntaria, y ya
expusimos que, desde Ciudadanos, nos parecía muy
interesante tener un colegio profesional docente, un
organismo que se preocupe por el prestigio y por el correcto
ejercicio profesional, que luche contra el intrusismo , que
establezca un código deontológico que procure una formación

integral de los colegiados, o que sea aforo de estudio e
intercambio de conocimiento en lo relativo a educación...
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni, Sra. Ballester. Que la fulla de seguiment està mal
feta i no li correspon ara a vostè parlar, perquè parla en contra
i haurà de parlar després.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Molt bé, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula la Sra. Camargo.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Bon dia a tothom, gràcies president. Avui, després de la
intervenció del Sr. Castells, no crec que calgui afegir moltes
coses respecte de la importància de tenir aquest col·legi de
docents i sobretot de la rèplica als entrebancs que s’han volgut
posar per tal que no es pugui desenvolupar aquesta iniciativa.
Des de Podem el que pensam és que és una llei que
defensa un col·legi que és de justícia i que suposa un
reconeixement als docents de les Illes Balears, aquells homes
i dones que obren un miracle complex en situacions no
sempre fàcils, com són les situacions d’ensenyamentaprenentatge i que han hagut de trasbalsar situacions, com deia
abans, complicades. Aquells homes i dones que ens eduquen,
que curen i ens fan ser, que ens fan somniar, que ens fan ser
crítics, que ens fan anar més enllà han estat en moments
cabdals el pal de paller de la nostra comunitat autònoma, i jo
crec que és també un compte pendent, un deute que tenim com
a comunitat autònoma i com a Parlament de les Illes, com a
poder legislatiu, retornar-los un poc del que ells i elles ens
han donat.
Aquests docents de cadascuna de les illes de Mallorca,
d’Eivissa, de Formentera, de Menorca varen fer una vaga
indefinida per tal de defensar no només l’ensenyament en
català i no no més per posar-se en contra d’un TIL, que era
injust i que era autoritari, sinó també per defensar l’educació
pública, allò que és de totes i de tots i no només d’uns pocs.
I crec que també avui hem de recordar el fet que aquesta era
una de les reivindicacions encara no complerta de la taula,
d’aquella vaga de docents de l’any 2013, i per això també, ho
torn dir, tenim un deute, el deute de retornar-los allò que ens
van donar, un moviment generós que va aconseguir una
aclaparadora victòria i que ens deixava també la reflexió de la
necessitat que ha explicat abans el meu company de tenir un
col·legi de docents, que avui presentam i que esperam que
compti amb un suport majoritari en aquesta cambra. També ho
dic en el sentit, repeteixo, del deute pendent amb la comunitat
educativa en el seu conjunt, però sobretot amb els professors
i professores de les Illes Balears.
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Aquesta legislatura ha avançat, i s’ha de reconèixer, en
moltes qüestions que eren reivindicacions de la Marea Verda,
en altres encara necessitam avançar més, necessitam revalidar
una majoria que pugui donar compliment a les aspiracions
d’aquest col·lectiu, d’aquesta Marea Verda que es va
mobilitzar i que va treure als carrers tantíssima gent, i aquest
col·legi, com deia, és irrenunciable per a nosaltres perquè és
un compte pendent, si haguéssim fet coses aquesta seria una
de les qüestions que encara no s’ha fet.
És un instrument, i abans ho he explicat, també ho ha
resumit el Sr. Castells, és un instrument per assegurar majors
quotes de participació del professorat en tot allò que té
relació amb qüestions importants des del punt de vista
professional i des d’un punt de vista pedagògic, i no són coses
que es puguin fer des dels sindicats. Per això, hem considerat
que era adient defensar i donar suport a aquesta aspiració i
elaborar aquesta llei. És una manera també de reconèixer una
professió que moltes vegades ha estat malmenada i que, per
posar un exemple, té veus o altaveus en aquestes acusacions
estantisses i mentideres que es fan sobre adoctrinament a les
nostres escoles i que esper que la Sra. Ballester tengui
l’amabilitat d’estalviar-se avui. Aquestes acusacions, com deia,
que volem emular les purgues de docents que són tan
vergonyoses i que pertanyen al passat, que no haurien de ser
cosa del present, esper que avui no hi siguin presents i esper
que, per favor, també els grups parlamentaris que tenguin
dubtes, que els hagin pogut resoldre i que votin a favor
d’aquesta iniciativa, sense emparar-se en aquestes campanyes
propagandístiques que fan empegueir.
Hem de recordar el que diu el preàmbul d’aquesta llei
sobre els atacs que pretenen emmordassar i escampar la por
dels nostres docents, i ho citaré literalment: “Aquests atacs no
són manifestacions legítimes de discrepàncies en els valors
educatius, sinó simples desqualificacions guiades per un
interès estrictament polític, totalment aliè de debats educatius
o pedagògics. En aquest context es fa, per tant, més necessari
que mai que els docents disposin de la plataforma adequada
per acordar criteris d’exercici professional, per representar i
defensar adequadament la professió i per poder establir
deontològiques des de la seva autonomia professional, com
podem fer tants d’altres professionals integrats en els seus
col·legis respectius”. Era una qüestió que abans també el
portaveu que m’ha precedit ha pogut explicar, per què no hi ha
un col·legi que pugui aglutinar, des de l’educació en l’etapa 03 fins a l’educació universitària, tots els docents i per què no
és un bon moment ara per fer-ho.
També m’agradaria vot i respecte al Partit Popular per
aquesta professió, i crec que és ben hora ja d’entendre una
esmena a la totalitat de les polítiques del passat
desenvolupades en una legislatura negra per a la professió dels
docents i que aquestes retallades i aquest autoritarisme que es
va mostrar ara es transformi en una mostra de confiança i en
una mostra de respecte cap a la professió d’aquests herois del
quotidià. Aquest bot seria la garantia d’engegar un espai de
participació i de reflexió pedagògica per construir el futur que
volem a les nostres illes, per tenir cura dels nostres docents
i dels grans valors de l’educació, com l’excel·lència, l’equitat
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en una societat intercultural i cosmopolita que només pot ser
enllestida per una empresa compromesa i valenta.
Una societat avançada és justament aquella que converteix
els seus centres educatius en temples i aquest col·legi ha de
començar una tradició a les illes de reconeixement infinit cap
a aquesta professió.
Llavors, també, des del nostre grup parlamentari
consideram que la creació del col·legi és una passa envers
l’empoderament professional, aquesta és una peça clau per a
la millora de la qualitat educativa; ho sabem, és ben conegut,
les condicions han pogut millorar però els professors i
professores encara fan feina en situacions molt complexes en
el dia a dia del seu exercici com a docents. Així ho plantejava
explícitament, em referesc a aquesta peça clau de
l’empoderament professional per a la millora de la qualitat,
així ho plantejava explícitament el darrer informe de l’any
2015 de la Comissió conjunta de la UNESCO i l’Organització
Internacional del Treball com a resposta a la tendència, a la
desprofessionalització de la professió docent en tots els
nivells, com a resultat de les mesures d’austeritat i dels
esquemes comptables mal dissenyats. Entre d’altres
recomanacions aquest comitè, un (...), destaquen entre d’altres
assegurar que l’estatus de la docència com a professió sigui
públicament reconegut i respectat, assegurar que els docents
i les seves organitzacions participen de forma prominent i
juguen un paper constructiu en les discussions polítiques i en
els esforços per a la reforma de l’educació.
A més, aquest col·legi per al seu funcionament, i d’això
també en vull fer esment, perquè crec que és una cosa amb la
qual ens podem sentir identificats des del nostre grup
parlamentari, crec que des de d’altres igualment, el
funcionament d’aquest col·legi és profundament democràtic
en l’elecció dels seus càrrecs i en els objectius més nobles
d’aquesta professió. I com en tota associació, en aquest cas
aquest col·legi professional ha de retre comptes a l’assemblea
general, essent per tant com he dit, un organisme de caire
horitzontal, que representarà la gent que decideixi col·legiarse, perquè efectivament, com en qualsevol altre col·legi, no és
obligatori fer-ho.
Per tot això, des del nostre grup parlamentari i d’aquest
Parlament, avui mostra de tot el que ens han donat els nostres
professors i professores, s’ha de reconèixer amb la creació o
amb la presa en consideració d’aquesta llei, el col·legi al qual
desitjam molt d’encert i molta feina.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Vilaret.
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LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President, companys i companyes diputats i
públic company també. Intentaré ser breu per ser clara, el
primer que hauríem d’analitzar és per què un col·legi de
docents a les Illes Balears? Aleshores intentem posar els
arguments damunt la taula.
Primer, perquè és una demanda del sector professional, ve
impulsada per l’Associació de Docents d’Eivissa, Moviment
Menorca Edu 21, l’Associació de Do cents per a la
Democràcia de Mallorca i Docents Associats de Formentera;
demanda també per l’adscripció de nombrosos claustres, com
per exemple l’IES Llucmajor, Binissalem, Santa Margalida,
Pau Casasnovas, Xarc de Santa Eulària, Algar d’Eivissa, o
CEPA com el de Sud, Joan Mir i Mir, Son Canals, és a dir,
més de 20 claustres s’han adherit a aquesta sol·licitud. I també
per la recollida de signatures, que crec que es troba envoltant
els 2.200 que l’han signada. Per tant, només amb aquest
argument demostra que hi ha una gran demanda d’aquest
col·legi.

professions, exercir la docència, però no existeix cap col·legi
exclusiu dels docents. I també, com hi ha fet referència, no
abracen totes les branques on podien caber, sobretot els que
vénen d’experiència professional, de formació professional o
això. Per tant, és un col·legi que agruparà mestres d’educació
infantil, mestres d’educació primària, professors d’educació
secundària i professors d’universitat.
Quant a funcions co ncretes, ja vendran marcades pels
estatuts i hauran d’estar adaptades a la llei, per tant, ara discutir
segons quines funcions o no, ja es veurà, perquè discutir es
pot parlar de tot.
Per tant, en conclusió seria que la participació dels
docents és garantia de la millora de la qualitat educativa i, per
tant, creiem molt important revalorar la professionalitat del
docent, la qualitat de la seva feina, sovint qüestionada o
atacada sistemàticament.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Segon, perquè significa un reconeixement de la professió
i el seu empoderament, permetrà tenir en compte la veu dels
professionals que fan feina a peu de carrer, dels que cada dia
entren dins l’aula. Com ja s’hi ha referit la Sra. Camargo, la
UNESCO en el 66 va afirmar que la docència hauria de ser
considerada com una pro fessió, que és una forma de servei
públic. I realment si volem millorar la societat, és l’eina més
poderosa que tenim, l’eina més poderosa que tenim és
l’educació.
I tres, perquè vehicularà la veu del pro fessorat davant
l’administració, garantint un sistema més participatiu i més
democràtic, des de la base. És a dir, serà una entitat
col·laboradora necessària en el camí de construcció diària
dels ciutadans de les Illes Balears.
Molt bé, una vegada analitzades les causes, passem a
analitzar altres opcions que s’han esmentat, per què no una
associació? Perquè un col·legi és una corporació de dret
públic i per tant, en haver-n’hi només una, i d’associacions pot
haver-n’hi moltes, li confereix una representativitat a la
professió, que col·laborarà activament amb el Govern i
l’administració de les Illes Balears, i, per tant, s’hauran de
consultar els òrgans assessors o consultius de l’administració
pública.
Per què no un sindicat? També hi ha fet referència el Sr.
Castells, perquè majoritàriament es dediquen a qüestions
sociolaborals, tot i reconèixer que hi ha sindicats que tenen
escoles de fo rmació i que han ampliat l’arc de les seves
funcions estrictes.
I ja des del 1968 hi ha hagut a les illes diferents
associacions de docents, però així com en el servei sanitari o
en el d’acció social sí que estan col·legiats, els d’educació no.
I per tant, hem de fer referència al que ha mencionat el Sr.
Castells també, que hi ha un col·legi de llicenciats, hi ha altres
col·legis que integren titulats que poden, entre altres

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vilaret. Ara correspon demanar quin grups
volen parlar en torn a favor de la proposta? Idò correspon en
primer lloc parlar al Grup Parlamentari El Pi, té la paraula la
Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. El passat
31 de maig el nostre grup parlamentari va presentar una
proposició no de llei a la Comissió d’Educació, Cultura i
Esports que instava el Govern a fer un estudi per a la creació
d’un Col·legi professional de do cents de col·legiació
voluntària.
Aprofitaré per demanar als grups que donen suport al
Govern, sobretot al Grup Parlamentari Socialista, com està
aquest estudi, no el document anterior que existia, sinó com
està l’estudi que vàrem sol·licitar i aprovar des del Parlament,
per poder entre tots analitzar els pros i contres i per poder
debatre’ls. Demanàvem un estudi i no la creació directa, com
sí fa aquesta proposició de llei, perquè aleshores ja sabíem
que és un tema que planteja dubtes i que no tothom té clar, i
ens hagués agradat poder tenir aquest informe per desgranar-lo
a partir d’ara.
Una de les observacions a tenir en compte en debatre
aquesta qüestió la fa el Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filologia i Lletres i en Ciències de les Illes
Balears, que en converses amb ells ens varen remetre a
l’article 4 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, que diu que no
podran constituir-se un col·legi en un territori on ja n’hi hagi
un de la mateixa professió. Per tant, hauríem de veure si la
coexistència d’aquests col·legis és possible. Però també és
cert, i així ho ha manifestat el Sr. Castells, que tenim docents
dins diferents co l·legis i en canvi no tenim cap col·legi on
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tots els docents hi siguin representats, un col·lectiu
imprescindible per a qualsevol societat.
Pensam que durant la tramitació parlamentària de la
proposició, haurem d’escoltar els que consideren que no és
necessari crear-lo, però també aquells docents que demanen
un col·legi professional, amb una denominació explícita de la
professió de docent i que creuen que aquesta pot ser una eina
de dignificació i empoderament de la seva professió. Es
podrien tractar aspectes jurídics, socials i pedagògics, tot per
millorar l’interès general. Com ja explicàrem el dia de la
presentació de la proposició no de llei, un col·legi de docents
podria col·laborar amb l’administració, facilitant-ne la seva
tasca, ajudant en l’elaboració curricular, avaluant l’acció
docent, impulsant formació, etc.
Reiteram des del nostre grup parlamentari la funció
essencial per a la societat dels do cents i que per això les
iniciatives que vagin encaminades a ampliar la participació
d’aquests s’han d’estudiar, analitzar i si és possible consensuar
entre tots.
Entenem, doncs, que les diferències que es poden suscitar
en aquest tema són importants, però per això no s’ha de negar
el seu debat. Per tant, no m’allargaré més perquè també s’ha
explicat per part dels diferents portaveus, votarem a favor de
la presa en consideració d’aquesta proposició no de llei amb
la intenció d’escoltar i estudiar els punts de vista de tots els
implicats i sobretot per poder millorar el text d’aquesta
proposició.

marea verda. La seva organització, mitjançant l’Assemblea de
Docents i la Coordinadora de Professorat, preocupat ha estat
i és un referent de com pot fer-se front a unes polítiques que
anaven a enfonsar l’educació pública. La seva convicció i lluita
varen intentar minimitzar les retallades i les imposicions del
Partit Popular; les seves denuncies i mobilitzacions varen
donar pas a la construcció de projectes i de propostes com
varen ser, entre d’altres, el Pacte educatiu, del qual vàrem
formar part molt activament.
Estam pendents de veure quan el conseller March presenta
l’avantprojecte de la futura llei educativa que pot marcar el
futur educatiu a la nostra comunitat.
Tot el camí que hem recorregut fins ara pot culminar avui
si finalment aquesta proposició de llei que avui es debat la
seva presa en consideració és admesa. Avui una no va porta
s’obrirà per continuar canviant l’educació que volem al segle
XXI i on les docents i els docents són clau juntament amb el
nostre alumnat, que quasi sempre ens oblidem d’ells, els quals
són els protagonistes i la raó de ser d’aquesta meravellosa i
dura feina com és la del docent.
No entraré a comentar la fonamentació tècnica sobre la
constitució del col·legi, perquè ja ha quedat exposat molt bé
pels diferents portaveus que m’han precedit. Però abans de res
volia fer dues consideracions fonamentals; la primera és que
aquesta iniciativa podria estar ja aprovada, però l’actual govern
va dir no, hauríem de demanar per què en el seu moment no hi
ha o no va voler dur a terme...

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Continuï, Sr. Aguilera.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Sr. Aguilera.
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Sí, però bé, parlen la resta de senyories i em molesten
respecte d’això.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
EL SR. PRESIDENT:
Moltíssimes gràcies, Sr. President. Abans de res, com no,
do nar la benvinguda als representants del món educatiu i
sobretot tenir present avui que molts dels nostres companys
i companyes fan feina i avui no poden ser aquí. Després faré
una reflexió sobre determinats sindicats que avui no hi són i
el seu motiu.
Les docents i els docents de Balears fan història amb la
creació del col·legi de docents de les Illes Balears, el primer
de tota Espanya. Aquest seria el titular que volem veure demà
a la premsa, un punt de no retorn en la construcció de l’escola
que volem a les Balears liderat pels docents i les docents.
Avui portem una qüestió que ja ha estat tractada i debatuda
a la Comissió d’Educació en el passat període de sessions,
com la Sra. Sureda ha comentat. Crec que per a les persones
que avui som aquí no serà mo lt complicat fer una mica de
memòria per reco rdar com les i els docents de les nostres
illes varen ser el gran motor de la mobilització ciutadana a la

Continuï, Sr. Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Bé, idò, continuaré quan ho estimi oportú, si són incapaços
de mantenir el silenci com la resta. Moltes gràcies, president.
El Govern va resoldre el dia 29 de setembre de 2017 dient
que, atesa la normativa estatal i autonòmica, no permetia la
constitució de més d’un col·legi de la mateixa professió, com
s’ha comentat abans. I la segona, aquesta proposta hauria de
venir firmada per la majoria o la gran majoria de grups
parlamentaris i per les diputades i els diputats d’aquest
parlament per tenir el majo r consens. Alguns partits parlen
sempre de consens i d’arribar a acords i avui sembla que
s’obliden que a la Comissió d’Educació altres partits es varen
manifestar a favor de la creació d’aquest col·legi. Sembla que
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no varen escoltar o que no volien escoltar-ho i avui no han
pogut firmar aquesta iniciativa. No podem parlar de consens.

pensem que és donar una passa molt important per empoderar
els docents i les docents.

Sobre aquestes qüestions o sobre la proposició de llei que
avui es debat volia fer cinc consideracions molt importants; la
primera és que els docents han donat una passa per a la creació
d’aquest ens, com s’ha comentat avui, milers de docents que
durant molts d’anys han estat fent feina independentment de
qui governava, patint les retallades, les mancances, els canvis
legislatius, sent ignorats, etc., cansats de no ser escoltats i
voler canviar el sistema educatiu, donen una passa per
empoderar-se i treballar per aquest canvi. No podem oblidar
com a l’anterior legislatura el Partit Popular no reconeixia
com a interlocutor vàlid l’Assemblea de Docents, llàstima que
la Sra. Riera no hi sigui avui, però és un missatge per al Partit
Popular i també per als senyors i senyores de Ciutadans veure
com els docents moltes vegades, com ja s’ha manifestat, ens
sentim vilipendiats per determinats comentaris que intenten
generalitzar una actuació d’algunes persones molt puntuals.

La quarta qüestió que voldria destacar és si volem realment
apostar per una educació de qualitat i d’acord amb la societat
del segle XXI hem d’apostar i donar-li la potestat educativa
pedagògica i d’assessorament a tot el col·lectiu de docents,
perquè sinó no podrem preparar la societat del segle XXI.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Sí, ja acab, president. Per tant, hem de fer una revolució
metodològica, però ens trobam amb una administració que no
vol deixar pas a una autèntica revolució educativa.
Per últim, aquest punt...

Justament aquesta setmana el Partit Popular ha presentat
a la Comissió d’Educació una iniciativa parlamentària en la
qual demana a nivell estatal que es torni asseure a la sotscomissió creada pel Pacte d’Estat Social i Polític on, entre
altres qüestions, diu, i llegesc textualment: “serveixi per
assolir acords que dotin d’estabilitat i de millo r qualitat el
sistema educatiu i garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots
els alumnes”. Respecte d’això, doncs, veurem com queda.
Segona qüestió, i molt important; volen els docents i les
docents un pacte educatiu polític al qual no hem estat capaços
d’arribar a aquest parlament i que doni una estabilitat al
sistema educatiu, que escoltin la seva veu i les seves
propostes, que puguin decidir com fer la seva feina, decidir
posar damunt la taula les qüestions fonamentals de la seva
professió, marcar i dissenyar una ruta i planificar les qüestions
pedagò giques, decidir finalment sobre la formació inicial i
continua del professorat, definir els estàndards professionals
de futurs docents, l’accés a la funció docent i a la carrera
professional, l’impuls i la dinamització dels processos
d’innovació educativa o la millora en el seu treball com la
resta de treballadors i treballadores, l’assessorament i la
consulta...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, per al seu coneixement, li resta un minut.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
... -gràcies, president-, i la consulta de la generació de
normativa que estigui relacio nada amb l’exercici i la seva
professió.
Tercera qüestió, el seu reconeixement professional de la
seva tasca. Com ja s’ha comentat el que volen els docents, o
volem, també m’incloc jo personalment, demanem i demanen
una dignificació de la seva tasca; tothom parla de fer justícia
en el seu reconeixement i en aquesta creació del col·legi

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Sí, ja acab. Els dos motius o els dos grups que no volen que
aquest col·legi es creï són, per una banda, la gran majoria de
sindicats, a excepció d’UOB i Alternativa i com no el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats. Per tant, avui esper i desig
que la gran majoria de diputats i diputades votin a favor
d’aquesta presa en consideració.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Aguilera. Correspon ara al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Gràcies, Sr. President. Bé, jo volia fer una intervenció
molt curta, molt breu, perquè pens que aquesta iniciativa és
una iniciativa que es porta, com ja s’ha explicat aquí, els pros,
els contres i d’altres, crec que és una iniciativa que es porta
aquí després d’un llarg camí, un llarg camí que arranca, crec jo
que arranca, entre altres, de la legislatura passada. La
legislatura passada va ser desastrosa a nivell educatiu i de la
comunitat educativa en molts aspectes, hi va haver una protesta
generalitzada, hi va haver un TIL, un posicionament en contra
de moltes polítiques que es van dur a terme, però sobre
aquesta destrossa del món educatiu que hi va haver com a
conseqüència de les polítiques del Partit Popular crec que no
tot va ser negatiu i, ja s’ha dit aquí, van sortir coses molt
positives, i entre elles hi ha la capacitat de la comunitat
educativa d’organitzar-se, aquesta capacitat de desenvolupar
grups de feina per tirar endavant i per millorar l’educació
partint des d’un posicionament social.
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I per això avui arriba aquí aquesta proposició de llei,
aquesta proposició de llei que el que fa és, per una banda,
proposar l’establiment d’un col·legi professional de docents
com a eina de defensa de la professió, però també com a eina
de canvi metodològic, com a eina per poder millorar el
sistema educatiu, en definitiva com una eina per millorar
l’educació. També aquest col·legi professional es planteja
com un òrgan de participació, d’assessorament, de
dignificació del docent, i ara po rtem aquí aquesta presa en
consideració que pot tenir una doble visió; per una banda, la
necessitat de crear organitzacions de participació, no sols de
caràcter deliberatiu sinó també òrgans de participació que
permetin l’assessorament pedagògic, que facilitin aquesta
innovació i el desenvolupament metodològic i didàctic; però
també cal dir que hi ha un punt de vista purament jurídic, que
ja s’ha esmentat aquí, que s’han plantejat dubtes sobre si hi pot
haver més d’un col·legi professional que abasti els docents,
que ja hi ha un col·legi de doctors i llicenciats que pot
incloure els docents, i per tant, després d’aquest debat, ja en
la Comissió d’Educació és quan es va plantejar aquesta
proposició no de llei per estudiar la possibilitat de creació del
col·legi professional, però a més durant les compareixences
que hi va haver a la ponència d’anàlisi del document Illes per
u n Pacte es va deixar clar per part dels representants de
l’Assemblea de Docents la necessitat de la creació d’aquest
col·legi professional com una peça més de participació del
professorat, independentment de la feina que facin els
sindicats per a la defensa dels drets purament laborals dels i de
les docents.
Per tot això, i per no repetir tota una sèrie d’arguments que
crec que s’han donat aquí, el Grup Parlamentari Socialista
donarem supo rt a aquesta presa en consideració, votarem a
favor d’aquesta presa en consideració perquè consideram que
amb aquesta proposició de llei es dóna resposta a una part del
professorat -ja s’ha dit aquí-, que hi ha una demanda per part
del professorat que demana la creació d’aquest col·legi
professional, i que ha de ser, com també s’ha dit aquí, de
caràcter..., la col·legiació ha de ser de caràcter voluntari i no
imprescindible, però que en definitiva el que fa és ser un òrgan
més per po der facilitar la comunicació, la participació i la
defensa de la professió laboral.
En definitiva, i no vull estendre’m més, el Grup Socialista
votarà a favor d’aquesta proposició..., d’aquesta presa en
consideració de la proposició de llei per poder avançar cap a
la participació de tota la comunitat educativa.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Intervenció dels grups parlamentaris
en torn en contra de la proposta.
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Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula la Sra.
Olga Ballester.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Hola. Gracias, presidente. Bienvenidos los asistentes.
Ahora sí me toca.
Señoras y señores diputados, como ya he dicho hace un
ratito, Ciudadanos no apoyará la toma en consideración de esta
proposición de ley que presentan los grupos juntos MÉS y
Podemos. Desde Ciudadanos ya expusimos nuestro parecer en
una proposición no de ley presentada por El Pi en la Comisión
de Educación en cuanto a la creación de un colegio
profesional docente de colegiación no voluntaria, y ya
expusimos que desde Ciudadanos nos parecía muy interesante
e importante tener un colegio profesional docente, un
organismo que se preocupe por el prestigio y por el correcto
ejercicio pro fesional, que luche contra el intrusismo, que
establezca un código deontológico, que procure la formación
integral de los colegiados, o que sea foro de estudio e
intercambio de conocimiento en lo relativo a educación, así
como de consulta por parte de la administración, una serie de
actuaciones muy importantes acerca del ejercicio de la
profesión docente que corresponden a un colegio profesional,
y que marcan la diferencia necesaria con la acción sindical,
que debe abordar estrictamente el ámbito de los derechos
laborales.
Pues bien, ya informamos en dicha comisión que en
Baleares existe el Colegio de Licenciados y Doctores en
Filosofía y Letras y en Ciencias, que está reconocido como
colegio de colegiación de docentes en sus estatutos, y un
co legio profesional de Baleares cuyos estatutos fueron
calificados positivamente por el Consejo General de lo s
Colegios de Licenciados en 2009, y cuyo código
deontológico de la profesión docente fue aprobado por el
Consejo General en julio de 2010, un colegio en el que ya
están colegiados numerosos docentes, y de hecho el 90% de
sus colegiados son docentes. Por lo tanto la pregunta es si se
podría crear otro colegio paralelo. Y, bueno, creo que ya se ha
dicho aquí, pero según el artículo 4.3 de la ley estatal de
colegios profesionales o el artículo 3.3 de la ley autonómica
se establece que dentro del mismo ámbito territorial no puede
constituirse más que un colegio profesional de la misma
profesión. Por lo tanto la respuesta es que no, y por esto
Ciudadanos no apoyará esta proposición de ley.
Por otra parte me gustaría también realizar un par de
consideraciones respecto al texto aquí presentado, puesto que
posee una serie de confusiones relativas a las funciones que
se presuponen al futuro colegio profesional docente, y es
importante analizar estas confusiones ya que es en lo que se
basa toda la argumentación de la importancia de crear un
colegio profesional, unas confusiones que también han sido
analizadas y advertidas por el Ministerio de Administración
Territorial, y es que en la exposición de motivos se explica
que este futuro colegio profesional es importante porque
comportaría poder definir los estándares profesionales de los
futuros docentes, o fijar el acceso a la funció n do cente, o
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representar a la profesión delante de la sociedad, y esto no es
correcto, porque un colegio de colegiación voluntaria no
puede regular ningún aspecto del ejercicio profesional, no
puede definir estándares ni puede fijar el acceso a la
profesión, puesto que estas funciones corresponden
exclusivamente a colegios profesionales de colegiación
obligatoria; ni tampoco un colegio de colegiación voluntaria
representa a toda la profesión, puesto que solamente
representa a sus asociados.
Es decir, en la proposición de ley se están mezclando
funciones de un colegio profesional de colegiación
obligatoria con las funciones que tiene un colegio profesional
de colegiación voluntaria, lo cual nos parece importante
despejarlo, puesto que las expectativas del colegio tienen que
tenerse claras, que son las funciones que hoy en día tiene el
Co legio de Licenciados. Porque además las funciones un
colegio profesional de colegiación voluntaria son funciones
que se asemejan, que son las mismas que tiene una asociación
profesional, exactamente las mismas que ahora tienen estas
cuatro asociaciones que ahora están impulsando esta
propuesta de ley, funciones igualmente importantes.
Por otra parte, la proposición de ley, como también dice
el documento en su disposición transitoria segunda, declara
que una de las funciones de la asamblea general del colegio
profesional sería aprobar los estatutos del colegio
profesional, y aquí de nuevo existe una confusión puesto que
una asociación profesional sí puede aprobar sus estatutos,
pero un colegio profesional no, no, los colegios profesionales
se rigen por la Ley de colegios profesionales, que indica en su
artículo 6.4 que sí elaborarán sus estatutos particulares, pero
deberán ser aprobados por el consejo general, que es el
máximo órgano del conjunto de los diferentes colegios de una
profesión.
Como vemos, estas cuatro asociaciones que impulsan la
iniciativa si se quieren agrupar para formar una asociación
profesional mayor sí tienen autonomía para elaborar y aprobar
sus estatutos, pero si optan per pasar a organizarse como una
corporación de derecho público en forma de colegio
profesional ahí pierde autonomía porque entonces tendrían
que regirse por la Ley de colegios profesionales y en ese caso
quien aprueba los estatutos es el consejo general y no el
colegio propio y además los estatutos han de estar de acuerdo
con los colegios profesionales y con el estatuto general.
Nosotros hemos hecho esta reflexión porque
consideramos que es importante saber cuáles son las
expectativas de este futuro colegio profesional en el caso de
que ya existiera uno, como de hecho existe. Por lo tanto,
nuestra propuesta..., nosotros no apoyaremos la toma en
consideración por el hecho de que efectivamente en Baleares
ya existe el Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía
y en Ciencias, que está reconocido como colegio de
colegiación docente, que tiene un estatuto y un código
deontológico aprobado por el Consejo General. Nada más.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn de rèplica dels
grups que han presentat la iniciativa. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la...
(Remor de veus)
..., pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el
Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, havent-hi només un grup
en contra em limitaré simplement a puntualitzar alguns
aspectes sobre un tema que ha tocat la Sra. Sureda, com ara
vostè, Sra. Ballester, que és sobre el tema de la coexistència
de diferents col·legis, no?
És clar, a veure, la vida és una pel·lícula, no és una foto
fixa, és a dir, al llarg de la història hi ha hagut molts col·legis
que han anat canviant la seva composició. Jo, sense anar més
lluny, he posat un exemple, com el Col·legi de Llicenciats i
Doctors va haver de modificar els seus estatuts per treure dels
seus estatuts els titulats en biologia i els titulats en química,
per tant, que hi hagi un col·legi que en aquests moments agrupi
alguns dels pro fessionals que nosaltres proposam que
constitueixin un altre col·legi no és cap obstacle.
Evidentment, probablement, hi haurà col·legis que hauran de
mo dificar els seus estatuts per adaptar-se a la nova realitat
legal perquè els col·legis es creen per llei i la llei no està
sotmesa al que diu una norma de caràcter reglamentari, com
poden ser els estatuts d’un col·legi.
Per tant, la vida flueix, les coses van canviant. Jo, en aquest
sentit, he d’agrair a El Pi, també al Sr. Aguilera i també al
PSIB que ens donin suport.
També he d’aprofitar per dir-li una cosa, Sra. Sureda, per
això ja que la cit a vostè, vostè a comissió, quan es va debatre
la proposició no de llei, que vostè ha fet referència, em va dir
que jo no era de fiar, va dir que jo no era de fiar i supòs que no
pensava que no deixaria aquest comentari sense respondre
perquè en aquell moment no ho vaig voler fer. Vostè em va dir,
home!, si hi ha un informe del Govern que diu que això no es
pot fer, i vostè que dóna suport al Govern, no és de fiar perquè
diu coses contràriament al que diu el Govern.
És clar, primer, per començar, encara que ho hagi de
repetir mil vegades, el meu grup no forma part del Govern i
això li dic, Sra. Sureda, no pas ara per, per..., per posar-li el dit
a l’ull, eh!, sinó per dir-li, per explicar-li respecte de la
proposició no de llei de que vostè ens ha parlat, que nosaltres
hem presentat aquesta pro po sició de llei perquè la via
governamental estava tancada i, per tant, que a nosaltres ens
semblava inútil demanar al Govern que estudiés el tema,
perquè els docents ja havien acudit al Govern i el Govern ja els
havia donat una resposta, que jo he de dir que consider que era
co rrecta, és a dir, la resposta que va donar el Govern era
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l’única que podia donar, però per això tancada aquesta via
vàrem anar per la via de la proposició de llei.
Aquest mateix argument de la coexistència de diferents
col·legis, com deia, l’ha utilitzat també la Sra. Ballester i
parlava que dins el mateix àmbit no es pot co nstituir un
co l·legi de la mateixa professió. Sobre aquest tema, Sra.
Ballester, a part de la consideració que ja li he fet, li vull fer
una altra consideració, per començar, vostè parla de
confusions, a mi, evidentment amb total respecte amb les
entitats que avui en dia estan constituïdes, crec que és
indiscutible que el Col·legi de Llicenciats i Doctors no es pot
dir que representi una professió perquè els seus mateixos
estatuts d’alguna manera el co nfigura com un col·legi per
agrupar a tots aquells que no tenen col·legi, ho diuen els
estatuts, eh!, no és que ho digui jo, no?
Per altra banda, el que li deia al començament d’aquesta
segona intervenció, si creem un col·legi de docents per
voluntat del Parlament de les Illes Balears, que representa al
poble de les Balears, és probable que altres col·legis,
evidentment, hagin de modificar els seus estatus perquè es
verifiqui el principi que no pot, que un mateix professional no
pot estar recollit en diferents col·legis. El que no pot ser és
que pel fet que ara la situació sigui una el legislador, que és
representant de la voluntat popular, no pugui canviar aquesta
situació de fet.
Després, també li he de puntualitzar dues coses perquè
vostè ha repetit els arguments que s’utilitzen a l’informe que
va fer l’Administració de l’Estat, i la veritat és que és un
informe prou irrellevant en les coses que diu, no? Per
exemple, quan parla de les funcions vostè ens parlava que
l’accés a la funció docent, per exemple, era un tema que el
col·legi no podia decidir; el que diu el preàmbul és que això
ho farà com a entitat col·laboradora de l’administració, com
a entitat col·laboradora de l’administració donarà el seu parer
i serà consultada sobre aquest tema, això no vol dir que ho
decideixi aquest col·legi, a part que evidentment el preàmbul
no té cap mena de valor normatiu i, per tant, la veritat, com a
objecció a una propo sició de llei esgrimir el que diu el
preàmbul, pot ser no em sembla gaire defensable.
Després també vostè em diu..., ha fet tota una referència a
com s’aproven els estatuts, escolti!, és que s’ha de llegir tota
la proposició no de llei, ah, perdoni, tota la proposició de llei:
la disposició transitòria tercera ja parla de l’aprovació dels
estatuts i diu que els estatuts, un cop aprovats, s’han de
trametre a l’ò rgan competent de l’administració de la
comunitat autònoma perquè se’n pronunciï sobre la legalitat
i n’ordeni la publicació en el Bu tlletí Oficial de les Illes
Balears, evidentment. És a dir, aquí hi ha un control de
legalitat que farà el Govern de les Illes Balears, però
l’assemblea del col·legi evidentment ha d’aprovar els seus
estatuts i després si l’administració hi té alguna objecció,
doncs, ja ho farà saber al col·legi i, una de dues, o bé el
col·legi acceptarà aquestes modificacions o bé es dirimirà on
s’han de dirimir aquestes diferències, que normalment és als
tribunals.
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Per tant, crec que no hi ha objeccions per votar en contra,
tot i que evidentment respecto la seva opinió. Agraeixo a la
majoria de la cambra perquè veig, doncs, que la proposició
serà presa en consideració i ens veurem a la tramitació per
millorar amb les aportacions de tots els grups aquesta
proposició de llei.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Bé, faré... gràcies, president, faré ús de la paraula des
d’aquí, breument, només per agrair la presència dels docents,
que abans no he pogut fer en la meva intervenció, i el seu
impuls, la seva empenta, el seu compromís. Aquesta llei, torn
dir-ho, és un deute pendent amb vosaltres, i expressar també
una favorable sorpresa pel fet que el Partit Popular vulgui
esmenar en certa mesura els excessos del passat i almanco
s’abstengui en aquesta presa en consideració. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup P arlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Jo, si em permet, també ho faré des d’aquí, Sr. President.
Jo no faré com la Sra. Ballester, sentenciant el que és correcte
o no és correcte, simplement repetir que és una demanda del
sector prou justificada i que ho han demostrat. Dos, reconeix,
hi ha un reconeixement de la professió i és la veu dels
docents, per tant, implica més participació. Per tant, si té un
col·legi el servei sanitari i el d’acció social, per què no ho ha
de tenir també el docent?
I sobretot, la garantia que si participa l’agent actiu, que és
el docent dins l’educació, això serà bàsic per a la qualitat
educativa que volem per als nostres fills i per al nostre futur.
Per tant, res més. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vilaret. Passam al torn de rèplica dels grups
que han intervengut a favor de la iniciativa. Pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, faré ús des de l’escó, si m’ho permet.
No feia comptes fer ús de la paraula, però el Sr. Castells m’ha
obligat a fer-ho.
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Jo, el dia... i si no es remeti al Diari de Sessions, el dia de
la presa... de la proposició no de llei el que li vaig dia és que
tenien un informe en el Govern i no tenien un estudi com el
que nosaltres demanàvem. Els vaig dir que vostès havien
format part del Govern i que, per tant, tenien accés a segons
quin tipus de documentació que nosaltres, des de l’oposició,
no en teníem. I li vaig dir que eren vostès que ara no es fiaven
del Govern, pel pacte 0-3, per la possible llei educativa, entre
d’altres coses, i que no érem nosaltres els que no ens fiàvem
del Govern, o vostès no es fiaven del Govern, i li vaig dir que,
per ventura, era que vostès no es podien fiar però amb l’acció
que havien fet del Govern.
Per tant, queda aclarit el que vaig dir, no és que jo no em
fiï de vostè, sinó del tarannà que va tenir amb la proposició no
de llei que nosaltres presentàrem, que el mateix dia que
nosaltres presentàvem la proposició no de llei vostès varen fer
la roda de premsa i vaig trobar que no era el més adient.
(Se senten veus de fons que diuen: “Molt bé!” i alguns
aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
No en faré ús, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Doncs, passam al torn de fixar
posicions dels grups que no hagin intervengut ni a favor ni en
co ntra de la iniciativa, per tant... Ai!, perdó, perdó, perdó ,
contrarèplica dels grups parlamentaris que hagin intervengut
en contra, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

participación, el derecho a la información, el derecho a la
opinión no solamente se realiza a través de los colegios
profesionales, sino que se puede realizar y se debe realizar a
través de los sindicatos, de las asociaciones y que no es una
función privativa de los colegios profesionales. Igual que no
es privativo el dar valor a una profesión a que exista o no
exista un colegio profesional, todas las profesiones merecen
nuestro respeto, pero el hecho de que tenga o no tenga un
colegio profesional no quiere decir que se le valore más o
menos.
Manifestar, por otro lado, nuestra sorpresa, porque lo que
se había aprobado en la Comisión de Educación el día 31 de
mayo, a propuesta de El Pi, fue hacer un estudio de viabilidad,
y entendemos que antes de tirar adelante una proposición de
ley y una modificación del marco legal en materia de colegios
profesionales, lo prudente, lo proporcional sería tener el
estudio este que se ha encargado al Govern, salvo que el
Govern siga incumpliendo lo que le encarga el Parlament, lo
cual es bastante habitual en esta cámara, desgraciadamente,
pero, como mínimo, lo prudente habría sido tener ese estudio
de viabilidad para saber a qué nos atenemos. Porque lo que sí
parecía que había era un informe jurídico en contra de la
existencia de ese colegio profesional por parte del Govern, y
creo que lo que se debe cumplir es la proposición no de ley
aprobada en la comisión por parte de El Pi.
Pero dicho esto, la posición del Grupo Popular sigue
siendo una posición positiva e intentaremos, a lo largo de la
tramitación parlamentaria, pues ver si se puede mejorar, pero
creo que toda la exposición de los grupos proponentes se ha
basado en una simplificación, en una simplificación diciendo:
bueno, como le vamos a dar mucho reconocimiento o un gran
reconocimiento a los docentes, les damos como premio la
existencia de un colegio profesional, porque, además, los
docentes, pues, fueron los que se opusieron al Partido Popular
y se merecen ese premio, esa es la argumentación.
(Remor de veus)

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
No haré uso de la palabra. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Doncs ara sí, torn de fixar posicions, té la paraula el Sr.
Juan Manuel Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, bon dia a toth o m. Lo que estamos debatiendo
hoy es la toma en consideración, por tanto es el primer paso
de la entrada en el Parlament de una propuesta de
modificación de la Ley de colegios y la posible creación del
colegio de docentes.
En primer lugar, decir que, desde nuestro grupo,
consideramo s de vital importancia y valoramos de forma
positiva, como no puede ser de otra manera, la profesión de
los do centes, y manifestamos que el derecho a la

Y después, y después se basaban en eso, en que para
participar a la fuerza tiene que existir un colegio, y yo creo
que son dos afirmacio nes que empiezan mal su exposición,
empiezan de una forma simple, empiezan de una forma infantil
y empiezan de una forma que minusvaloran precisamente a los
docentes, desgraciadamente. Y minusvaloran la labor de este
parlamento con esa posición, precisamente la minusvaloran.
Hay que decir que los colegios profesionales pues son,
precisamente, entidades de derecho público que se crearon en
la Edad Media, se crearon igual con los gremios, con las
cofradías, y en la Edad Media o pertenecías a los colegios
profesionales o no podías trabajar; por suerte las Cortes de
Cádiz aprobaron un decreto, el de 3 de junio de 2012, que lo
que se proclamó precisamente fue la libertad de industria y
que para realizar los trabajos pues no hacía falta a la fuerza,
forzosamente, formar parte de gremios determinados. Y las
corporaciones de derecho público, como fueron las cámaras
de comercio, las cámaras agrarias, las cámaras de la propiedad
urbana, son entidades que han variado sustancialmente o han
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desaparecido o se han adecuado a la realidad, precisamente
adaptándose a lo s principios de libertad de asociación, de
libertad de competencia y evidentemente de que todas las
entidades en un estado democrático pueden participar, acervar
en sus posiciones y hacer llegar sus posiciones.
Y el marco legal de los colegios profesionales es verdad
que es un marco legal bastante complejo y anticuado, es decir,
la Ley de colegios profesionales estatal es la Ley 2/1974, una
ley preconstitucional, que ha sido modificada en el 78 y en el
97, precisamente para adaptarla a la normativa comunitaria, y
en la Co nstitución Española, en el artículo 36, se hace
referencia a los colegios profesionales, pero se hace
referencia hablando de que se crean los colegios
profesio nales para el ejercicio... para profesiones que
necesiten una titulación determinada, no dice nada más.
Por tanto, entendemos que el legislador, en este caso,
autonómico, debe respetar ese marco legal existente en el
Estado y debe respetar ese artículo 4 que mencionaba la Sra.
Ballester, de la ley vigente, de que no se podrá otorgar a un
colegio profesional denominación coincidente o similar a las
de otros existentes o que responda a titulaciones que posean
sus componentes o que sean susceptibles de inducir a error en
cuanto a quienes sean los profesionales integrantes del
colegio. Y precisamente esa exigencia de interés público, de
necesidad de que sea para una profesión que sea necesario o
requiera un título es la que el Tribunal Constitucional, por
ejemplo en una sentencia sobre colegios pro fesionales, el
Tribunal Constitucional, en la Sentencia 42/86, viene a exigir
que sea para profesionales que necesiten una titulación.
Mencionar también las alegaciones que ha presentado el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de esta comunidad autónoma a esta
iniciativa, en la que, básicamente, dice: primero, que una de las
cosas que aparece en la exposición de motivos que habla del
código deontológico, ya existe y está aprobada, y presentaban
una copia de ese có digo deontológico para la profesión de
docente, existe y está aprobada por el ministerio y por el
colegio general y, por tanto, ya está en marcha. Yo creo que en
ese aspecto pues habrá que modificar, como mínimo, la
exposición de motivos.
Y luego el informe de 14 de agosto del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, ministerio del actual
gobierno, quiero decir que no lo tacharán de ser del Partido
Popular, de que el Partido Po pular se mete en las
competencias de esta comunidad autónoma, porque es el
ministerio del Sr. Pedro Sánchez, que hace un informe y dice:
primero, que la exposición de motivos de esta ley no está
suficientemente razonada y que dice una serie de cuestiones
y materias que no van a poder ser objeto de regulación y, por
tanto, están levantando una expectativa que no corresponde;
que les dice que no hay suficiente motivación de interés
público para tirar adelante este colegio; y que les dice que,
además, tendrá que ser evidentemente una colegiación
voluntaria, por tanto, poco apo rtará a que sea una entidad
obligatoria y, por tanto, solamente representará a los socios
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como representan a sus socios las asociaciones o los
sindicatos.
Por tanto, nos da la sensación de que esta propuesta, esta
proposición de ley, en este caso, lo que tiene es la función de
levantar ciertas expectativas a los docentes, de darles como
premio lo que no han podido cumplir en sus compromisos
más importantes en mejora de la calidad de la docencia, en la
eliminación de barracones, en cosas importantes que debían
cumplir y no han cumplido, y que les dicen que si tienen un
colegio, pues se les reconoce como un colectivo de gran
importancia, cuando yo creo que eso es una simplificación y
precisamente una minusvaloración de los docentes.
El Partido Popular, de todas formas, se abstendrá en la
toma en consideración, co n la esperanza de que podamos
mejorar el texto que salga definitivamente y no sea el texto
que ustedes han presentado y, por tanto, contribuir
positivamente a que el texto legal sea un texto mejor para el
conjunto de la sociedad.
Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs, passam a la votació de si la
cambra pren o no en consideració la Proposició de llei RGE
núm. 6802/18, de modificació de la Llei 19/1998, de 14 de
desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de
creació del col·legi professional de docents de les Illes
Balears.
Votam com abans, a mà alçada.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
32 vots a favor; 2 en contra i 18 abstencions.
Per tant, es pren en consideració la llei.
Com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió. Moltes gràcies.
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